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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 

/'Y aratan Rabbinin adıyla oku!"  Yaratıcı, sevgili Elçisi'ne 
gönderdiği Kitap'ı bu vahiyle başahyor. Bir başka ifadey

le, alemlere rahmet olarak gönderilen Muazzez Elçi, Mesaj' a bu 
ilk ayetle muhatap oluyor. Bilindiği gibi, Alak Suresi klasik meal 
tertiplerinde 96. sırada yer alır, ama aslında bu sure Hz. Mu
hammed'e (s.a.v. )  inen ilk suredir ve yukanda okuduğunuz ayet 
de bu surenin ilk ayetidir. 

"Yaratan Rabbinin adıyla oku !" 
Kuran, bu ayetle başlamaktadır. 
Peki, "Rab" ne demek? 
Yaşar Nuri Ôztürk, bu isim-sıfah, ''besleyip, terbiye edip eği

ten, tekamülü programlayıp yöneten" anlamında olduğunu söy
lüyor. 

"Tekamülü programlayıp yöneten ... " 
Peki, " tekamül" ne demek? 
"Evrim" tabii .  
Evrim . . .  
"Evrimi Programlayıp yöneten." 
Elinizde tuttuğunuz kitap, "evrim teorisi"nden " evrim ka

nunu"na geçişin manifestosudur! Evrim, Yaratıcı'mız tarafın
dan programlanmıştır ve halen yönetilmektedir. 



Yılmaz Yunak 

Kitap süresince İslami bir dil kullanılmıştır, böyle olması ta
bi idir; çünkü bu naçiz ki tabın yazarı bir Müslümandır. 

Müslümanların 150 yıldır bitip tükenmeyen kinle evrim teo
risini yıkıp ( ! )  durdukları bu coğrafyada böyle bir çalışma yap
mak, bu Fakire nasip olduğu için Allah'a şükranlarımı sunu
yorum. 

Muhteşem En'am Suresi 98. ayeti mealen şöyledir: 
"Sizi bir tek canlıdan vücuda getiren O'dur."(Yaşar Nuri Öz

türk) 
Kuran, aynen Darwin gibi, hepimizin bir  tek canlıdan ya

ratı ldığını söylemekte ve yukarıda gördüğünüz gibi, sevgi l i  
Peygamberimize vahyedilen i lk  ayette "evrim" den söz edil
mektedir. 

Evrim teorisini yıkmak için kendilerini helak edenlere bir çift 
sözüm var: 

Bi r Kuran al ın ve okuyun . . . 

Bu kitapta sizi "evrim" meselesinde hülyalı bir yolcu luk bek
l iyor; lütfen bu ki tabı okurken yanınızda b ir  de Kuran bulun
durun ve okuduklar ınızı oradan teyi t  edin .  

Kitap süresince hayretler içinde kalacağınızı ve Kuran'ın bu 
konudaki açık beyanları karşısında şaşkınlığa uğrayacağınızı 
garanti ederim.  

Bu tehli keli(! )  kitabı yayınlama cesaretini gösteren Doğu Ki
tabevi 'ne ve sayın İbrahim Horuz'a müteşekkirim. 

Allah'a emanet olun . . . .  
Yılmaz Yunak 

Kasım 2011  



SUNUŞ 

"Ta ki, ölen beyyine üuriııe ölsiiıı; yaşayaıı da bey
.ııiııe iiuriııe yaşasm. " 

(Enfal. 42) 

11 A dem, Adem olmazdan önce maymundu ! . . "  Darwin 
.ı-\..doğmadan yüzlerce yıl önce böyle bir iddiayı ileri süren 

"materyalist" kim olabilir sizce? .. Soruyu bir başka biçimde so
rayım isterseniz: "Evrim Teorisi" diye bilinen "Yaratılış Kura
mı" bundan 150 yıl önce Darwin' le mi başladı gerçekten? .. Yok
sa Darwin söylediği şeylerin neredeyse tümünü Müslüman bil
ginlerden mi öğrenmişti ?  .. Bu da ne demek; bir Müslüman, böy
le bir iddia ortaya atabilir mi? .. Müslümanlar, her şeyin aynı anda 
yaratıld ığını(!) b i lmiyorlar mı yani?! .. Gerçekten; her şey aynı 
anda yaratı ldıysa, Kaf Suresi'nin 38. ayeti haşa yalan mı söy
lüyor?! .. Neye, kime inanacağız?!. Düşüncelerimizin b ir  uçtan 
bir uca bu şeki lde sürüklenmesine, oraya buraya savrulup dur
masına seyi rci kalmak zorunda mıyız? ! .  

Isırgan otu ile insan, genetik olarak neden birbirine bu den
li yakın? .. Bu ikisi arasında, d iğer tüm türler arasındn olduğu 
gibi bir akrabalık söz konusu olabilir mi? .. Canlıların tümü " Aynı 
Şi fre Kitabı"na göre, "kodlanmış" olabil ir mi; ne dersiniz? . .  

Evrim Teorisi denen kurama gözü kapalı inanan yüzbinler
ce bilimadamı gerçekten bu denli yanılıyor olabilirler mi? . .  

Moleküler antropoloji denen bil im dalı, "Eğer kanın tepki
me derecesini andropoidler (insanlarla insansı maymunlar) ara-
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Yılmaz Yunak 

sındaki akrabalık derecesinin bir göstergesi sayarsak, eski 
dünya insansı maymunlarının insana, Yenidünya insansı may
munlarından daha yakın olduğunu görürüz ki bu, Darwin'in 
kuramına tıpatıp uyar." diyorsa, bu bil imsel çabalar mı yanlış 
birtakım sonuçlar ortaya koyuyor, yoksa evrim konusunda bu
nun tam tersi( ! ) şeyleri "bildiren" Kuran mı? . .  

Evrim Teorisi gerçekleri söylüyorsa -ki söylüyor-, bu gerçek
ler karşısında hiddetten köpüren Müslümanlar( ! )  bu tavırlan
nın maddi deli l lerini nereden al ıyorlar; Kuran' dan mı? İnsanın 
gerçekten asabını bozan bu çelişkinin nedeni nedir? . . .  Bilimin 
ulaştığı seviye ortada; biyokimyacılar, insan hücresinde enerji 
üretimini üstlenen mitokondirilerden DNA'nın yapısını incele
diklerinde, "Mitokondriyal Havva" diye betimledikleri bi r 
gerçeğe u laşıyorlar. Bu adamların tümüne yakını, şu "ateist" ta
nımlaması içinde yer alan kimseler; nasıl oluyor bu?! Ateistler 
mi doğruyu söylüyorlar, Kuran mı? . .  Biyoloji bilimi, canlıların 
tümünün aynı anda yaratılmadığmı -onlar "yaratılma" tanım
lamasını kul lanmıyorlar tabii-, tüm türlerin tek bir kökten tü
rediğini bas bas bağırıp duruyor; peki, bu durumda, yaratıcıya 
gönülden bağlı bir Müslüman olarak bilimi mi reddedeceğiz, Ku
ran' ı mı? ! .  Rab, bu konuda ne diyor? .. Kozmik Tasarımcı'nın di
rekt mesaj ı olan Kuran i le, bu harikulade Yaratılış'ın teknik ay
rıntı larını içeren " tabiat kitabı" birbiriyle çelişiyor mu yani?! 

"Rab" ne demek? . . 
Kanımca, Kuran'ın en önemli ayetlerinden biri, Yunus Su

resi 'nin 99. ayetidir. Zıtların Birliği Yasası'nın önemli gösterge
lerinden biri olan bu ayet, insanl ığın dikkatine çok öneml i  bir 
tespiti sunmaktadır: "Eğer Rabbin di leseydi, yeryüzündeki in
sanların hepsi toptan iman ederdi .  Hal böyle iken, mümin ol
maları için insanları sen mi zorlayacaksın!"  . . .  Bir an için durup 
düşündüğünüzde, meseleyi tüm açıklığıyla görebiliyorsunuz: 
Allah, kullarının tümünün birden iman ebnesini istemiyor . . .  Ama 
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KURAN'DAKJ MAYMUN / Kutsal Kitaplara Göre Evrim 

bu tespiti daha ilginç kılan gerçek, bunun bize bildirilmiş ol
ması; Allah bunu bilmemizi istiyor. 

Ruh doktorlarının "ruh" a inanmaması gibi ilginç bir para
doks, değil mi? !  Veya, Müslümanların(! )  Kuran'a inanmama
sı gibi . . .  

Aslında değil! . .  Hiç kuşkusuz değil; çünkü Allah'ın Kitabı'nda 
herhangi bir paradoks tespit etmek mümkün değil. O halde, kul
larından kendi lerine iman etmelerini isteyen Kudret, bazı kul
larının iman etmesini neden istemiyor? . .  Bunun iki açıklaması 
olabilir : Birincisi, kullarını deniyor olabil i r; ikincisi, Yarahlış'ın 
o tahayyül edilemez ahengi içinde böyle bir şeye gerek vardır. 

"Lati f",  Allah' ın isim-sıfatlarından biridir ve anlamı " lüt
fu ve bağışı çok olan" dır; " lütfu ve bağışı çok olan" Yarahcı, 
ku l larını denediğinde, inanmaları ve kurtuluşa ermeleri için 
onlara yardım etmelidir; ve hiç kuşkusuz etmektedir de . . . (Bu 
yardıma, sadece ''beyyine üzerine yaşam sürenler" mazhar ola
bil i rler. Riyakarlara böyle bir imkan sunulmamaktadır; onlar 
gerçekten denenmektedirler ama herhangi bi r yardım alma
ları söz konusu değildir; ve tabii bunun sonuçlarına katlana
caklardır. )  Meseleye bu açıdan baktığımızda, "deneme" seçe
neğini elememiz gerekir; o halde, Allah'ın bazı kullarının iman 
etmesini istememesinin gerekçesi, böyle bir düzenlemeye ge
rek olması mıdır? . .  

" İnananlar" ve  "inanmayanlar" arasındaki "tez" ile "anti 
tez" diyalektik unsurlarına dikkat ettiğinizde, bazı alanlarda 
"sentez" in bu şeki lde oluştuğuna şahit olursunuz. Doğa Yasa
ları'nın okunduğu Tabiat Kitabı'nda bu özellikle böyledir. Yu
nus 99, buna işaret ediyor olabi l ir  mi? . .  Bilgi'nin ortaya çıkma
sı için, bir kısım insanların inanması, diğerlerinin inanmama
sı mı gerekmektedir? .. Allah'ın Elçisi bu nedenle mi uyarılmak
tadır, "Sen hırslanasıya istesen de, insanların çoğu inanmaya
caktır !"  diye? .. (Yusuf, 103) 

11 
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Çoğu kere, inanmayanlara büyük bir nefretle yaklaşırız; on
lann Yarahlış'a düşman olduğuna dair bir önyargı taşınz 
benliğimizde. Oysa, Kuran'ı dikkatlice incelediğimizde hemen 
görürüz ki, Yaratıcı'nın nefretini çeken şey, inanmamak değil; 
"inanmış gibi yapmak"hr! . .  İnanmayanlara ne olacağı hususun
da kesin bir bilgimiz olmamakla beraber, onlann, Allah' ın son
suz merhametine mazhar olacaklannı düşünmemize engel her
hangi bir bilgi yoktur Mesaj' da. Ama inanmış gibi yapanlann 
akibetleri hususunda çok net bilgi lere sahibiz. Bu kahır dolu aki
beti simgeleştiren ayet, Hac Suresi'nin 31 . Ayeti' dir :  "Kim Al
lah'a şirk koşarsa sanki o gökten yere düşmektedir de kuşlar 
onu didik didik etmektedir veya rüzgar onu uzak ve ücra bir 
yere sürüklemektedir." 

Eğer en büyük günahın "şirk koşma" olduğu hususunda 
kafamız berraksa, Yaratıcı 'y ı  hiddetlendiren en büyük güna
hın bu olduğunu tartışmasız kabul ediyorsak, bu kabu l, bizi 
ister istemez, şirk koşmanın doğasında inanç sahtekarl ığı ol
duğu tespitine götürecektir. Bu tespit, Yusuf Suresi'nin 106. 
Aye ti ' nde billurlaşır: "Onların çoğu şirke bulaşmış o lmadan 
Allah'a iman etmez!" İnanmayanların bu en büyük güna
hı işleme imkanları bile yoktur; ne varki, inanmış gibi yapan
lar, rüzgar tarafından uzak, ücra bir yere sürüklenmekte ol
duklarını bir gün vahim bir şekilde anlayacaklardır. Riya, giz
l i  şirktir, bu nedenle daha tehlikel i  bi r  sapkınl ıktı r; ve inanç 
sahtekarl ığı Kuran'ın birtakım veri lerini görmezden gelmek, 
inkar etmekti r. 

Mesaj'ın en önemli kavramlarından biri olan "beyyine" kav
ramından hareket ettiğimizde ise, şu kaçını lmaz tespiti kabul 
etmek zorunda kalırız: İnananlar-inanmayanlar diyalektiğine 
bina edi len Yaratılış Gerçeği, inanmayanlar-inanmış gibi yapan
lar arasında sürüp giden "sonuçsuz d idişme" nedeniyle pör
sümektedir; ve inananlar, bu pörsüme karşısında hiçbir şey yap-
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madan, elleri kol lan bağlı oturmaktadırlar . . .  Bu tavrın nedeni, 
Furkan Suresi'nin 30. Ayeti'nde şöyle bildirilmektedi r: "Resul 
de şöyle der: 'Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur'an'ı terk 
edilmiş / dışlanmış halde tuttu . ' "  

İnanmayanlar bir  tez ortaya atmaktadırlar, inanmış gibi ya
panlar da bunun antitezini; ve tabiidir ki sentez sağlıklı biçim
de ortaya çıkmamaktadır. Çünkü bir taraf beyyine kavramına 
tam olarak uyarken diğer taraf bunu reddetmekte, riya' ya baş
vurmaktadı r. Ama meselenin vahim tarafı bu deği ldir; vahim 
olan, Müslümanların bu pörsümeyi kayıtsızca seyretmeleridir. 
Bu, birçok alanda böyledir; özellikle bu kitabın konusunu oluş
turan meselede, bu kayıtsızlık had safhaya çıkmaktadır. 

Kuran'a inanıyor musunuz? . .  O'nda bildirilen her şeyin doğ
ru olduğundan herhangi bir kuşkunuz var mı?! . Birtakım "gös
terge" lerin bu Kaynak'a rastlantı eseri girdiğine dair bir inanç 
mı besl iyorsunuz?! .  

O halde sorun nedir?!. Kainatı yaratan Kudret, "Ve insanı ya
ratmaya çamurdan başlamıştır.'' (Secde, 7) diye bildirimde bu
lunuyor; buna itiraza kalkışmak ne haddinize? ! .  "Ben sizi ya
ratmaya çamurdan başladım!" diyorsa, bizi yaratmaya çamur
dan başlamıştır; "Evet, çamurdan bir insan yaratacağım, onu 
tamamlayıp içine de ruhumdan ü flediğimde, ona secdeye ka
panın.'' (Sad, 71-72) diyorsa, aynen böyle yapmıştır; buna han
gi cüretle iti raza kalkışı labil ir?!. Bu bildirimlerden, insanın ya
ratı lmasının bir "süreç" i  kapsadığı aşikar; insanın yaratılması
na başlanıyor ve sonra insan tamamlanıyor; bu "göstergeleri" 
Kuran' dan çıkarıp atmak sizin haddinize mi düşmüş?! .  "Söy
leyin bakalım; ya o Kuran Al lah katından ise ve siz de onun üs
tünü örttüyseniz" (Fussi let, 52), bu "küfür" olmaz da ne 
olur? ! .  Bi l imle, dolayısıyla Kuran'la bu inatlaşmanız sizi "ka
fir" durumuna düşürüyor; bunun farkında değil misiniz?! .  "Ne
niz var sizin; nasıl hüküm veriyorsunuz!. . "  (Kalem, 36) 

13 
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Riyayı meslek haline getirenlerin Yaratılışı pörsütmelerine 
Allah'ın sessiz kalacağını mı sanıyorsunuz?! .  Yaklaşık 13 mil
yar yıllık bu akıl ötesi serüvenin, birkaç yüzyıllık sahtekarlık
lara teslim olarak yitip gideceğine inanabiliyor musunuz?!. Nuh 
Tufanı, Sodom şehrinin akibeti, Nil Nehri'nin yanlması, Ebre
he ordusunun perişan edilişi gibi "müdahale" örnekleri size hiç
bir şey ifade etmiyor mu? ! .  

Uzun süren bu rehavet, bu yılgınlık, bu zil let dolu teslimi
yet, bir Müslümana yakışan tavır mıdır?! . Nedir sizi korkutan?! .  

Rabbin Kitabında yazan bazı şeylere inarup, bazı şeylere inan
mamak gibi bir lükse sahip olduğunuzu nereden çıkardınız?!. 

Allah'ın Kurgusu'nda "inanmış gibi yapanlar" a herhangi bir 
görev taksimi yok; bunlar Kozmik Yazılım'ın şeytani  virüsle
ri . . .  (Sad, 82-83-84) 

Bir sentez ortaya çıkacaksa, bunu inananlar ve inanmayan
lar gerçekleştirebilir, "Şirke bulaşmış olmadan Allah' a iman et
meyenler", içine sinsice nüfuz edip kök budak saldıklan bu Tan
rısal tasanm'ın bağrından bir an önce sökülüp ahlmah; böyle
ce meydan beyyine'yi esas alan güçlere kalmalı ... Hakaret et
mediği sürece samimi bir inkar, riyakar bir kabullenmeden çok 
daha yiğitçe, çok daha onurluca, çok daha ölümsüzcedir; ve bana 
inanın, Mesaj'ın "beyyine"l kavramı dikkate alındığında, çok 
daha Kuransaldır da ! . .  (Enfal, 42) 

Bu kitap süresince okuyacaklannızı, bu açıdan değerlendir
mel i; gerçeği algılayabilmesi için tüm benliğinizi bu kavrama 
teslim etmelisiniz. İnanmayanların ileri sürdükleri şeylerin Ku
ran' a olan yakınlığı karşısında şaşkınlığa uğrayacağınızı; inan
mış gibi yapanların inkarlarının ise Mesaj'a ne kadar ters oldu
ğunu gördüğünüzde hiddetleneceğinizi garanti ederim. Ama 

ı iz, işaret, belirti, delil, açıklık. şeffaflık ... 
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sizi esas hiddetlendirecek olan şey şu olacakhr: Kuran' dan ha
reket eden bilimadamları, kozmolojik ve biyolojik evrim hak
kında neredeyse bin yıl önce, insanın daha aşağı bir türden ev
rimleşerek oluştuğunu anlatıyorlardı kitaplarında . . .  Biruni'nin 
kitapları, Darwin doğmadan 800 yıl önce Bah dillerine tercü
me edilmişti! .. 

İçinde yaşadığımız şu yüzyılda, "evrim" sözcüğünü ağzı
na alanlara hemen saldıracak kadar Kuran' dan uzak oluş, ke
sinlikle İslami bir tavır olamaz!. .  Kitabın ilerleyen bölümlerin
de, "Meleklerin insana ne zaman secde ettikleri"nin ayrınhsı
nı gördüğünüzde, bana hak vereceğinizden eminim. Bilimin do
ruk noktasına ulaşhğı bu çağda, şu andan itibaren "Evrim Teo
risi" diye anılam kısmen doğru anlayışın karşısına, "Evrim Ka
nunu" ile çıkıyorum ... "Evrim Teorisi" nitelemesini tarihin onur-
1 u sayfalarına emanet ediyor; bu "Yaratı lış Gerçeği"nin aslın
da bir "Kanun" olduğunu, Yarahcı'nın Kanunu olduğunu tüm 
dünyaya ilan ediyorum!.. Bu tezin antitezini ise riyakarlardan 
değil, inanmayanlardan bekliyorum ... Gerçeği aramakla görev
lendirilen insanoğlunun insanlık onurunun birtakım sahtekar
lar tarafından daha fazla çiğnenmesini reddediyor, inanmama
ya inananları, inanmış gibi yapanlara tercih ediyorum; ve riya
karlığı mahkum etmeyi bir görev addediyorum!. .  Ve, tüm bun
lan yapabilme gücünü bana bağışlayan o "İlahi Kaynak"ı; "gös
tergelerinden", tüm kitap boyunca zerre kadar dahi olsa asla 
taviz vermeyeceğim o "İlahi Kaynak"ı açıklamaktan da onur 
duyuyorum: Mesaj! . .  

Mübarek Mesaj! .. 





BİRİNCİ BÖLÜM 

YARATILIŞ 





YARATILIŞ - GİRİŞ 

Ve denildi: "Ey yer! Suyımu yııt ve ey gök, seıı de 
tut." Ve sıı çekildi. İş bitirilmişti. Gemi, Cüdi iize.. 
rine oturdıı. 

(Hüd,44) 

B u bölümde sizi uzak geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarmak 
istiyorum; Yarablış'ın derinliklerinde hülyalı bir yolculuğa . . .  

Bu akı l  ötesi yolculuğun şuurlu tanıklarından bir bölümü
nün ortaya çıkışına, yeryüzüne yayılışına il işkin varsayımlara 
dair birtakım masum iddiaların yolculuğuna . . .  

Tersten oynahlan bir film gibi, önce, yakın geçmişte biraz du
ruyoruz ve kırk yaşında yüce bir önderin, insanlık tarihinde yep
yeni bir çığı r açacak olan söz demetinin i lk sözlerini, kendisi
ni mistik bir hayranlıkla dinleyenlere derin bir sorumluluk bi
linci içinde yazdırışına tanık oluyoruz: 

"Yaratan Rabbinin adıyla oku!"  (Alak, 1 )  
Sonra koyu karanlık bir gecede, denize doğru hızlı adımlar

la i lerleyen bir kalabalığa i l işiyor gözlerimiz: Erkekler, kadın
lar, çocuklar, yaşl ılar; büyük bir kalabalık, koyu karanlığın ses
sizliği içinde, denize doğru umutla ilerliyor. Ve kıyıya ulaşıl
dığında, deniz müthiş bir komutla ikiye ayrılıyor; deniz yata
ğı kupkuru ... (Taha, 77) Koca bir kavim, kitle halinde denizin 
içinden geçiyor ve iki yana açı lmış olarak duran deniz birden
bi re dalgalanıyor, sular köpürdeyerek birleşiyor; ve deniz, kav
mi kovalayan orduyu bir anda sarıp kuşahyor . .. (Taha, 78) 

Tarihin derinliklerindeki yolculuğumuz devam ediyor; ve 
şu anda gözümüze il işen şey, keder içinde bir adam . . .  Etrafını 
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kuşahp kendisini taciz eden insanlara umutsuzca bir şeyler söy
lüyor: "Eğer onu uydurmuşsam, işlediğim suç benim aleyhi
medir. Ama ben, sizin işlemekte olduğunuz suçlardan sonım
lu değil im! . . "  (HO.d, 35) Ve sonra, hummalı bir faaliyete girişip, 
büyükçe bir gemi yapmaya başlıyor . . .  Aldığı komut son dere
ce net: "Vahyimize bağlı olarak gözlerimizin önünde gemiyi 
yap!" (Hud, 37) Bir süre sonra büyük bir tufan kopuyor ve her 
yer sular a l tında kalıyor . . .  

Ve şimdi zihnimizi bir hayli zorluyor, hayal gücümüze so
nuna kadar yükleniyor, daha da geri lere gidiyoruz . . .  

Koskoca Arz, son derece sessiz; tüm yeryüzü hayvanların 
ve bitki lerin şuursuz tanıklığında dönüp duruyor . . .  Arzda in
san bulunmuyor; o, bırakın insan olmayı, henüz hiçbir şey bile 
deği l ! . .  (Meryem 67) 

Ve zihnimizde meleklerin motifleri belirmeye başlıyor . . .  
Toplanmışlar; boyun bükmüşler ve huşu içinde dinliyorlar: 
"Ben çamurdan bir insan yaratacağım; onu kıvama erdirip 

içine ruhumdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin! . ." (5ad 
71, 72) 

O güne kadar şuursuzlarla birlikte dönüp duran Arz' da bir
den bi re şuur ortaya çıkıyor, insan tarih sahnesinde bel i riyor; 
ve Yara ha ona isimleri öğretiyor . . .  (Bakara, 31 ) 

Artık zihnimizi hayal gücümüzü zorlamaya son veriyoruz; 
çünkü bundan sonrasında zorlama hiçbir işe yaramıyor. 

Şimdi zihnimiz ve serbest ve beynimizdeki elektromanye
tik dalgalar ışık hızında oradan oraya sıçrayıp duruyor: 

4 Milyar 600 Milyon yıl öncesindeyiz . . .  Yer ve gök henüz bir
birinden aynlmamış; birleşik . . .  (Enbiya, 30; Nur, 45) Dünya sa
kin bir kararlılık içinde oluşmakta . . .  

Elektromanyetik dalgalar 5 milyar y ı l  öncesine sürüklen
diğinde, bir sistemin oluşumuna tanık oluyor: Güneş, etra
fına birtakım maddeleri toplamış, belirli bir yörünge etrafın-

20 
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da tespih taneleri gibi diziyor onları (Enbiya, 33); Güneş Sis
temi oluşuyor . . .  

Ve nihayet Samanyolu Galaksisi . . .  400 milyar yıldızla "süs
lenip nakışlanmış olan gök" (Kaf, 6) her turu 250 milyon yıl sü
recek olan bir dönüşüme başl ıyor . . .  

Ve, tahayyül gücünün, zihnin, beyinle ilgil i  her türlü mele
kenin iflas ettiği bir uzaklıktayız: 15-16 Milyar yıl öncesi.. . (Bir 
d iğer iddiaya göre 12- 13  milyar yıl öncesi . )  

Sıfır hacimli ("hiç" l i )  b i r  nokta ve o "Müteal" komut sesi ile 
hiçliği istila eden bir tohum patlaması . . .  

"Ol ! . .  " (Yasin, 82; En'am, 73; Mümin, 68) 
Sonrasında "Ol" anlar ve bu serüvenin "şuurlu tanıkların

dan bir kısm ın ın oluşumuna dair" bugüne dek söylenenler . . .  
Bu bölüm, sizi bir şeylere hazı rlamak için küçük bir yolcu

luk; seyahatimiz esnasında göreceklerinizden tedirginlik duyup, 
feryat figan, sağa sola saldırmaya başlamayın hemen! . .  

Bunu sakın yapmayın; çünkü bu hazırlıktan sonra, yeni bir 
yolcu luğa daha çıkacağız; harikulade bir yolculuğa . . .  Ne yazık 
ki, pek de alışık olmadığınız, kahlmak için pek de hevesli gö
rünmediğiniz harikulade bir yolculuğa . . . 

Kuran okuyacağız! .. 
Ve bu müthiş serüvenin "şuurlu tanıklarından bir bölümü 

olarak" okuduklarımız üzerinde "derin derin" düşüneceğiz . . .  
Kuran okuyacağ ız! .. 



YARATILIŞ - BİR 

"YOK"TAN KOPUP GELEN 
SOYLU SERÜVEN 

"Aklı ve gönlü işleyenler o kişilerdir ki, ayakta iken, 
otıırıırknı, yan yatarken lıep Allah'ı anarlar; göklerin 
ve yerin yaradılışı hakkında derin derin diişünürler." 

(Ali lmran, 191) 

B ir zamanlar hiçbir şey yoktu. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ... 
Hatta ne dünya, ne de Evren ... 

Zaman bile yoktu. 
Ve bir gün, bir şeylerin "ol"ması kararlaşhrıldı!.. 
Akla hayale gelebilecek her şeyi "kodlanmış bağrında" ba

nndınp, "yok" tan kopup gelen o gizem dolu soylu serüven, yak
laşık 15 milyar yıl önce, o muhteşem komutla başladı: 

"01! .. "2 
Sıfır büyüklükteki ve sonsuz yoğunluktaki nokta, sonsuz sı

caklığını hiçliğe bırakıp zamanı başlathktan bir saniye sonra, çok 
sonralan "Evren" adını alacak olan ışımanın ısısı yaklaşık on mil
yar dereceye düştü. Patlamanın şiddetiyle milyarlarca kilomet
re uzaklara fırlayan ışıma yüz saniye içinde oldukça soğumuş, 
ısı artık sadece 1 milyar dereceye düşmüştü. Tannsa! kozmik to
humun "genişlemesi"3 sürdükçe ısı daha da düştü ve birkaç saat 
sonra helyum ve diğer elementlerin oluşumu durdu ... Bir mil
yon yıl kadar bir süre, ışık hızına yakın bir hızla hiçliği istila eden 
tohum bulamaanın genişlemeye devam etmesiyle geçti. Sonsuz 

2 Yasin, 82; En'am, 73; Mümin, 68 
3 Zariyat, 47 
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yoğunluktaki sıfır hacimli nokta arbk hayalleri çok aşan bir mi
mari disiplinle büyüyor, gelişiyor ve serpiliyorda ... 

Bir şeyler "Ol"uyordu; hiç kuşku yoktu! .. 
Bir milyon yı l  daha geçtiğinde sıcaklık arbk birkaç bin de

receye düşmüş, elektronlar ve çekirdekler, aralarındaki elektro
manyetik çekime dayanacak enerjiyi yitirip birleşerek atomla
rı oluşturmaya başlamışh. Onlar atomları oluşturadururken, Ev
ren bir bütün olarak genişlemeyi ve soğumayı sürdürecek, ama 
ortalamadan biraz yoğun bölgelerde çekimsel kuvvetin daha faz
la oluşu nedeniyle genişlemede bir yavaşlama olacakb. Arbk bazı 
bö lgeler genişlemeyi bırakmış, çökmeye başlam ıştı . Bu bölge
ler çökerken, dışındaki maddelerin kütlesel çekimi olanları ha
fifçe dönmeye başladı .  Çöken bölge küçüldükçe dönmesi de hız
landı. Sonunda bölge yeterince küçülmüş ve kütlesel çekimi den
gelemeye yetecek bir  hız kazanarak disk biçimi almaya başla
mıştı .  Art ık neredeyse sonsuz bir büyüklüğe ulaşan Evren' de
ki bu oluşum, çeşitli bölgelerde, "o aynı muhteşem buyruk doğ
rultusunda" aynen tekrarlanmış ve tri lyon kere trilyonlarca ton

daki madde yığın ı kümeleri öbek öbek oraya buraya serpişme
ye baş lamış; hala o gizemli patlamanın etkisindeki o kurgusal 
düzensizlik(!), giderek yerini tanrısal bir düzene terk etmeye dö
nüşmüştü. Uygun bir noktadan bakıldığında, uzay dalgalan üze
rine yayılmış köpüğümsü hafif ışılhlar, Kozmos'un orasında bu
rasında esrarl ı yakamoz silüetleri halinde, bazılar tek başına, ba
zı larıysa kümeler oluşturarak nazl ı  nazlı salınmaya başlamış
tı . Birkaç yüz milyon yıl önce, hakkında hiç kimsenin hiçbir ka
yıt tutmadığı (!)(Cari Sagan) o dramatik patlama ile atılan to
hum artık büyümüş ve yüzmilyarlarca galaksi ve her bir galak
side yüzmilyarlarca yı ldız halinde, alabildiğine engin ve soğuk 
bir kozmik ka ranl ıkta kayarak dolaşmaya başlam ıştı .  

Engin kozmi k  karanl ıkta hayran l ık verici b ir  biçimde olu
şan m i lyarlarca ga l aksiden , çok sonraları "Samanyolu" ismi-
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ni alacak olan bir  tanesi, her iki yüz elli milyon yılda bir tu r 
athrdığı sarmal kol larındaki hidrojen ve helyum gazlarını, ken
di kütlelerinin çekimi alt ında çöken küçük bulutlara böldü
ğünde, bölünen parçaların içindeki atomlar bi rbi rleriyle çar
pışmaya başladı ve sıcakl ık belir l i  bir miktar arttıktan sonra 
çekirdek kaynaşması reaksiyonu devreye girdi .  Bu, yepyeni 
bir oluşumdu ve kaçını lmaz sonuçlarını vermekte gecikme
yecekti. Ni tekim, reaksiyon sonucu, hidrojen daha fazla  hel
yuma dönüştü ve açığa çıkan ısı, basıncı yüksel terek bulutla
rı daha fazla büzülmekten al ıkoydu. Daha fazla büzü lme ol
mamalıydı; olmayacaktı ... Ve olmadı da . . .  Kozmik programın 
esrarlı şekillendirmesinde herhangi bir değişikl ik yapmaya izin 
yoktu; gerek de ... 

Buna gerek yoktu; çünkü zaten "her şeye bir ölçü ve oluş tar
zı takdir edi lmiş" ti . .. 4 

Programlanan şey; her ne ise, oluşumunu tamamladığında, 
gerçekten tam planladığı gibi, hidrojeni yakarak helyuma 
dönüştürecek ve çıkan enerjiyi gerek ıs ı  ve gerekse de ış ık bi
çiminde yayacaktı .  Evrenin ücra bir köşesinde, "aşağı ların en 
aşağısında"S sıradan bir galakside yaklaşık dört yüz mi lyar tane 
üretilen bu birimlerden özellikle bir tanesi, programın ilerki aşa
malarında kendisine ihtiyaç duyacak olan minicik, kırı lgan, ba
kıma ve şevkate muhtaç, mavi-masmavi bir kum taneciğine, bu 
ısı ve ışığını yaklaşık sekiz dakikada ulaştırmaya başlayacak
tı. Sekiz ışık dakikası o denli özenle belirlenmişti ki, bu, yedi 
dakika olsa cehennemi sıcaktan; dokuz dakika olsa, dondunı
cu soğuktan dolayı işlevsel olmaktan hemen çıkacak ve prog
ram daha başlamadan bitecekti. 

4 Furkan, 2 
Tın, 5 
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Hesap çok özenle yapılmıştı : Sekiz dakika; ne daha az, ne 
daha fazla ! . .  

Artık "yıldız" adı rahatlıkla verilebilecek bu ış ın topların
dan bazdan neredeyse küçük bir şehir büyüklüğünde olurken, 
bazılanysa milyarlarca başka yı ldızı içine alabilecek denli bü
yük olabiliyordu. Kimi son derece nazl ı bir biçimde dönerken,6 
kimi de öylesine çı lgınca hızlara u laşıyordu ki, uzaktan bakıl
dığında kutupları neredeyse yamyassı olmuş gibi görünüyor
du.  Bazılan kalabalık guruplar halinde akıp giderken, soylu se
rüvenin "önemli yolcularından biri" olan ve sekiz dakikalık ışık
la görevlendiril ip, "bir gün daha da yaklaştınlacak olan" yı l 
dız, tek başına, "bildiğini" okumaya devam ediyordu . . .  

Samanyolu, artık dört yüz milyar yıldızıyla ışıl ış ı l  parlıyor7 
ve sarmal kol larıyla, nazl ı bir gel in gibi, her 250 milyon yılda 
bir yavaş yavaş salınmaya devam ediyordu. "Kozmik Sanatçı", 
Samanyolu'nun merkezinden kırk bin ışık yıl ı  uzaklıktaki ka
ranlık bir bölgede, kenar mahallelerinin birinde, "aşağıların da 
en aşağısında"S, özell ikle görevlendi ri ldiği sonradan anlaşı lan 
(!)ve kararlı tu tumunu, "belirl i bir süre"9, en az onbeş milyar 
yıl daha muhafaza edecek olup, "kendine özgü bir durak nok
tasına doğru akıp giden"ıo Güneş' in oluşmasından sonra arta 
kalan ağır elementlerin küçük bir miktarını büyük bir maha
retle bi raraya getiriyor ve çekim gücü nedeniy le, bunları nere
deyse dairesel bir yörünge hal inde, ı ı  tespih taneleri gibi birbi
ri peşisıra diziyordu. Metanl ı  buzlarla örtülü Platon, inanılmaz 

ıı Tank, 1 1  
7 Kaf, b 
IS Tin, 5 
9 Ahkaf, 3 
ıu Yasin, 38 
11 Enbiya, 33 
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boyutlardaki gaz topları; Neptün, Uranüs ve Jüpiter . . .  Ve dev
leri izleyen mütevazı boyutlardaki Mars, Merkür, Venüs . . .  

Ve milyarlarca galaksi içinde sıradan bir galaksi olan Saman
yolu'nun 400 milyar yıldızından nisbeten küçük olan birinin çev
resinde 4 milyar 600 milyon yıldan bu yana dönüp duran, son
suz bir enginlikte kaybolmuş hissini veren; yapayalnız, mini
cik, mavi-masmavi bir küre: Arz . . .  

Yüzlerce milyar galaksi ve trilyonlarca yıldızla "süslenip na
kışlanmış"12 kozmik bir okyanusun en ücra sahil lerinde kay
bolmuş, küçücük, kırı lgan bir kum taneciği . . .  

Mavi, küçük kum taneciği, 4 milyar 600 milyon y ı l  önce "çok 
özel bir amaçla"13 oluşturulup, çekim yasalarına ve amaçlanan 
işlevselliğine uygun olarak "yayıl ıp yuvarlahldığında"14 bir at
mosfere sahip değildi. !sığı ve ısısı sekiz dakikada ulaşan yıldı
zının etkisiyle ısınırken içinde kasılıp kalmış olan metan, amon
yak, su ve hidrojen gazlarını serbest bırakmaya başladı. Aynı se
rüvende yol arkadaşlığını üstlendiği, "Gökteki" Güneş'in bede
li ödenemez bu desteği, yine "Göklerden" gelen bir başka des
tekle perçinlendi: Buzdan oluşmuş, "belirli ölçülerde su taşıyan" 
devasa boyutlardaki bir meteor Arz'a çarph; böylece o meteor
daki su "yeryüzünde kaldı."15 Tüm bunlar, bir taraftan "her tür
lü canlının oluşumu için kaçınılmaz olan su"yu16 sağlarken; di
ğer taraftan da atmosferin oluşmasına hizmet etti . Bu iki anlama 
geliyordu: Birincisi, bir zamanlar "bitişik" olan "yer ve gökler bir
birinden ayrılıyordu" ;ı7 ikincisi, atmosfer nedeniyle, en yakın gök 

ıı Kaf, 6 
13 Sad, 72 
l4 Naziat, 30 
15 Müminun, 18 
lfı Müminun, 18 
17 Enbiya, 30; Nur, 45 
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''bir korumayla donabhyordu."ı8 "Oksijen oluşumunun fotosen
tez hücrelerinin ortaya çıkışlarını beklemesi gerekiyordu ve bu 
hücreler yaşamlan için fotosentez oluşmasına yetecek kadar bir 
ışığa gerek duyarlarken, bunların aynı zamanda öldürücü nite
l ikteki ultraviyoleye karşı "korunmaları" gerekiyordu; atmosfer 
bu görevi üstlendi. Her şeyiyle göz önüne alındığında, gökyüzü
nün mucizevi bir haşan olduğu hemen görülüyor, planladığı iş 
konusunda, doğadaki her şey kadar bir yanılmazlık gösterdiği he
men göze çarpıyordu. Otuz mil kadar yukardaki ozon tabakası 
ile kaplı gökyüzü yaşam için soluk alıyor ve yaşam için bir baş
ka şey daha yapıyordu. Her gün milyonlarca meteorit bu zarın 
dış tabakalarına çarpıyor ve sürtünme sonucu yanarak ortadan 
kalkıyordu. Bu "koruma" olmaksızın, Dünya'run yüzeyi çok uzun 
zamandan beri Ay' ın tozlu yüzü haline dönüşmüş olacakh"19 

Her şey, Arz' da bir şeylerin "Ol" duğunu gösteriyordu, önem
li bir şeyler; hiç kuşku yoktu! . .  

Güneş ısısısın etkisiyle oluşan fırtınalar, şimşek ve yıldırım 
birbiri peşisıra mavi gezegeni bombardımana başladığında, ya
nardağlar da lav püskürtmeye çoktan girişmişti. Üreti lmek is
tenen şey her ne ise, bu uğurda öylesine yoğun bir faal iyet gös
teriliyordu ki, sadece bu gayret dahi, "amaçlanan" şeyin öne
mi konusunda yeterli ipuçlarını fazlasıyla veriyordu. 

Bu oluşumlar, i lkel atmosferin hidrojen açısından zengin ba
sit molekül zincirini paramparça etti. Meydana çıkan parçalar kısa 
zamanda birleşip daha karmaşık biçimler aldı ve okyanuslarda 
erimeye başladı . Çok geçmeden denizler bir bulamaca döndü . . .  

Toplam alh gün sürenıo bu Soylu Serüven' in son anlarında, 
tahayyül dahi edi lemeyecek olağanüstülükte bir şey oldu: Kı-

111 Fussilet, 12 
19 Lewis Thomas/Bir Hücrenin Yaşamları/e yayınları, 1984 
20 Kaf, 8; Furkan, 59; Secde, 4; Hadid, 3 
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nlgan kum taneciği yaklaşık bir milyar yaşına geldiğinde, koz
mik kompüterden Arz'a, "kodlanmış komutlar" silsi lesi yağ
maya başladı .  Arbk komutu alabilmeye hazır hale gelmiş olan 
o bulamaca, çamura, balçığa,21 o esrarengiz kozmik şifre fısıl
dandı ve bir molekül, bulamaçtaki diğer molekül leri yapıtaş
ları olarak kullanarak kendi kopyalarını yapmaya başladı .  

Anlaşılan oydu ki, Kozmos artık duyulmak. görülmek v e  an
laşı lmak istiyordu . . .  

Hayat başlamışb . . .  
Yaşam "yavaş yavaş" şekil leniyordu . . .  

21 Hicr, 26 
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SOYLU SERÜVENİN YAŞLI YOLCUSU 

"01111 kıııama rrı1irip içiııe rıılııımdaıı iif/t•di,�imde, 
öııiiııdr secdr ederek egiliıı. ,. 

(Sad, 72) 

S onsuz yoğunluk ve sıcaklıktaki sıfı r  kütleli noktacığın o gi
zemli patlamasından bu yana geçen yaklaşık 12- 13  milyar 

yıl boyunca herhangi bir işlevi yokmuşçasına nefes alıp veren 
muhteşem okyanusun ücra sahillerindeki kum yığınları arasın
da kaybolmuş olan kırı lgan kum taneciği, yeni üstlendiği gör
evin i telemesiyle bir anda harekete geçti. 

Kozmik karanlığın bell i  bel i rs iz fısıltısı giderek ivme kaza
nıp yerküreyi boydan boya sarmış ve bükülü pervane biçimin
deki merdivene benzeyen ONA, dört ayrı basamağını oluştu
ran dört ayrı molekül parçası hal inde, genetik kodun dört har
fiyle işe başlayarak, nükleotid denen basamaklarıyla kalıtsal ta
limatlar vermeye, 12-13 milyar yıllık kadim şifreyi okumaya he
men girişmişti . 

Şimdi "Ol" an şey de, akl ın ve tahayyül gücünün çok ötele
rinden kopup gelen o soylu serüven kadar inanı lmazdı: Can
sız maddeler, canlanıyor; inorganik maddeler, organik madde
lere dönüşüyordu .. 

Çamur canlanıyordu!.. 
Bu aşamadan sonra yapılması gereken iş, özel işlevli mole

külleri biraraya getirmek ve bir molekül organizasyonu kurmak
tan ibaretti . Organizasyonun iştigal konusu son derece açıkt ı :  
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Özel işlevli molekül ler biraraya getirilecek ve hücre oluşturu
lacaktı. Trilyonlarca molekül depolarda hazır bekliyordu; daha 
fazla beklemenin bir anlamı yoktu . . .  

Organizasyonun i lk  ve tek üretimi, tek hücreli bitkiler 
oldu. Üç milyar yıl boyunca mikroskobik küçüklükteki mavi
yeşil yosunlar okyanuslarda mutlak hakimiyet kurdu. Kalite 
kontrol mühendisliği bölümü için yapacak çok fazla iş yoktu; 
her şey öylesine harikulade planlanmıştı ki ! .. 

Ve plan, 1 2-13 milyar yıldır o denli kusursuzca gel işiyordu 
ki! . .  

Üç milyar y ı l  içinde yeterl i üretimin yapıldığı hesaplanın
ca organizasyon tasfiye edildi .  Bundan sonrasında ona ihtiyaç 
yoktu; tüm yeryüzü bir fabrikaya dönüştürülmüş ve yönetim 
tüm çalışanların oluşturduğu tek imzalı bir üst kurula bırakıl
mıştı: Bu, serüvenin ta başından beri kurgulanan ve 15-16 mil
yar yıl önce patlayarak açı lan ilk tohum içinde kodlanarak şif
relenen bir üst kuruldu; zamanı gelmiş ve şifre bu üst kurulun 
kulağına fısıldanmıştı; tannsal kurgulamanın doğal sonucu olan 
"sebep" hemen devreye girmeliydi :  

Bu, "Evrim Mekanizması"ydı !  . .  
Bundan sonra kararlan o verecekti .22 
Zamanın hizmetkan bu üstkurul, o denli düzenli, o denli eği

timli ve o denli sabırlı, tahammüllüydü ki, sonuçtan emin ol
mamak için hiçbir neden bulunmuyordu. Artık her şey emin 
ellerdeydi; herkesin içi rahat edebilirdi . . .  

İlk hücrenin kükürt bi leşimlerle dolu kaynar su kaynakla
rında, çamurlar arasında oluşmasından bu yana geçen üç mil
yar yıl süresince her şey yolunda gitmişti; artık tek başına ya
şayan bir hücrenin bölünüp ikiye aynlması engellenebilir; hüc-

22 Araf, 11; Nuh, 14; Secde, 7; Rum, 20 
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reler kendi ortak çıkarları uğruna birleşerek karmaşık yaşam 
şekillerine, çok hücreli organizmalara doğru o kutsal yolculu
ğu başlayabilirdi .  

Bu mukaddes yolculuk büyük bir güven içinde başladı: Bir 
zamanlar tek başlanna yaşamak zorunda olan hücreler arbk bir
leşmiş ve çok hücreli organizmalara dönüşerek güç kazanmış
lardı. Kalıtsal talimat ve kozmik yazılımın dramatik fısılhsı ta
rafından "üs kurul" un kulağına fısıldanan şifre, tüm kilitleri aç
mış, üç milyar yıldır yerkürenin bilinçli baskısı al tında ezilen 
hücrelerin bir leşmesi, 600 milyon yıl önceki "cambrian" dina
mitinin fitilini ateşleyivermişti . 

Şimdiki miktarın %1 oranında bulunan oksijen, ultraviyo
le ışınlarına karşı yeterince güçlü bir oluşturarak, hücrelerin göl, 
nehir ve okyanusların üst tabakalarına yükselmesine izin ver
mişti. Bu, yaklaşık 600 milyon yıl önce, paleozoik çağın başlan
gıcında olmuş ve bu çağla ilgili kayıtların çok sonraları göste
receği gibi, her Lürden deniz fosilinin sayılarında birden bire gö
rülen artışın nedenini oluşturmuştu. Oksijenin şimdiki düze
yinin% IO'una ulaştığı sırada ise, yani hemen hemen 200 mil
yon yıl sonra, sudaki yaşamın karaya taşınmasına izin verecek 
kadar yeterli ölçüde bir gökkubbe oluşmuştu; artık, karaların 
hazırlanması gerekiyordu ... 

Bu arada, susuz bölgeler de, geleceklerinden hiç kuşkula
n olmayan konukları için hani harıl süren bir hazırlık içindey
di. Artık "otlağın çıkarılması"23 gerekiyordu ... "Gökten kut
lu ve bereketli bir su"yun24 indirilmesi zamanı gelmişti . Bu su 
"kutluydu", çünkü "her canlı şey ondan oluşturulmuştu",25 
bu su "bereketliydi", çünkü "ölü toprağın diriltilmesini, on-

23 Ala, 4 

24 Kaf, 9 
25 Enbiya, 30 



Yılmaz Yunak 

dan daneler çıkartılmasını"26 sağlamak için , toprak bu suyla 
gübreleniyordu. Havada bir şimşek çaktığında çevresindeki 
hava yüksek derecelerde ısınıyordu. Hava hemen soğuyordu 
ama soğumadan önce havadaki azot ve oksijen molekülleri bir
leşerek nitrojen dioksiti oluşturuyordu. Bu bir asit yağmuru 
demekti ve yağmur suyunda eriyen nitrojen dioksit nitrik asi
te dönüşüyordu. Dönüşümü bağrından çıkaran "her an yeni 
bir iş ve oluşta olmak"27 keyfiyeti bununla sınırlı kalmıyor, nit
rik asit toprağa ulaşıp içine girdiğinde nitrata dönüşüyor; böy
lece tüm yeryüzü, her şimşekle bir trilyon kere trilyon nitro
jen dioksitin oluşturduğu yaklaşık elli kilo molekülle, her sa
niyede yaklaşık 100 kez düşen yıldırımla ve gezegen çapın
da her saniyede üretilen beşbuçuk ton niratla gübreleniyor
du. İş bununla da sınırlı kalmıyordu: Yağmur bulutlarını ora
dan oraya taşıyan ve tüm yeryüzünün gübrelenmesine hiz
met eden "rüzgar, aynı zamanda bir dölleyici"28 olarak da gö
rev üstleniyor; karaya çıkmak üzere olan yeni konukların ih
tiyaç duyacağı bitkilerin üremesinde önemli bir rol oynamak
tan geri kalmıyordu. 

Yaşlı Arz' da o anda tüm bu olup biteni yorumlayabilecek bir 
bilinç olsaydı, herhalde bu harikulade ahenk karşısında şaşkın
lıkla dolu hayranlığını gizlemekte bir hayli zorlanırdı; ama "bi
linç" daha oluşturulmamıştı, "henüz" zamanı gelmemişti!.. 

"Yaratılış başlatılmıştı ve yaratılanldr varlık alanına art arda 
çıkarılıyordu"29 Cambrian patlamasıyla birlikte, okyanuslar bin
bir çeşit hayat şekilleriyle doldu taştı. Bir zamanlar tek hücre
li organizmaların birleşip çok hücre oluşturulmuş özel organ 

26 Yasin, 33 
27 Rahman, 29 
28 Hicr, 22 
29 Yunus, 34 
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sistemleri izledi; tat ve koku sinirleri gelişti, "kulaklar ve göz
ler" ortaya çıkmaya başladı. 

Arhk, "işiticiler ve görücüler''30 devri sahne alıyordu . . .  
İ lk  bal ığımsı yarahklar ve omurgalılar okyanus hakimiyeti

ni ele geçirdiler: "Kendisine birtakım evreler, birtakım durak nok
talan belirlenen Ay"ın31 evrelerinden kaynaklanan çekim gücü
nün de etkisiyle oluşan gel-gitler nedeniyle bir çekilen bir dolan 
su, canlı hayah, konuklarını ağırlamak için çoktandır hummalı 
bir faaliyet içinde hazırlanmakta olan karaya taşımakta gecikme
di. Karada beliren i lk hayvan olan anfibik böceği, ilk ağaçlar ve 
sürüngenler izledi. Dinozorlar ve memeliler tarih sahnesine çı
kıp kafalarını kaldırdıklarında, uçan kuşlarla karşılaşblar. z.aman
la evrimin ödün vermez kalburundan geçemeyen dinozorlar ve 
kader arkadaşları, "yarablanlardan 'seçilecekler 'e serüveni kur
gulayan kendisi karar verdiginden, onların seçme hakkı bulun
madığından"32 ortadan kalkarlarken, bugünkü yunusların ve ba
linaların ilk atalan, mavi okyanuslarda cirit atmaya başladılar . . .  

"Otlak çıkanlrnış",33 "kamı üzerinde yürüyen, iki ayağı üze
rinde yürüyen, dört ayağı üzerinde yürüyen canlı lar"34 "her 
yana yayılmışh" ;35 bu, bir şeylerin zamanının "yavaş yavaş" gel
mekte oluşunun göstergesiydi.  

Yine bir  şeyler "ol"uyordu; önemli bir şeyler; hiç kuşku 
yoktu ! . .  

Yaklaşık 7 5  milyon yıl önce, vücut ölçülerine oranla şaşı la
cak derecede iri ve iyi gelişmiş bir beyne sahip olan, diğer tür-

30 M üminun, 78 
3ı Yasin, 39 
32 Kasas, 68 
33 Ala, 4 
34 Nur, 45 
35 Casiye, 4 
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!erden belirgin farkl ı lıklar taşıyan bir tür, tarih sahnesinde rol 
a lmaya başladı: Primatlar . . 36 

Bu yeni türün içinde, beyin gelişimini doruğa tırmandı ran 
hominidea ai lesinin bireyleri, hominidler,37 1 4  milyon y ı l  önce 
dik durmaya başladılar. Yaklaşık 12.5 milyon yıl sonra ateşi i lk 
kez kullandıklarında, artık yeni isimler Homo erectus'tu. Za
manımızdan yaklaşık 250.000 yıl önce, bPyinleri daha da i ri leş
m iş, isimleri de değişmişti; artık Homo sapiens olmuşlar, bü
tün Arz'a yayılmaya başlamışlardı .  Bu türün ilk temsilcileri ( ! ) 
olan Neanderthal ' ler, zamanımızdan 35.000 yıl önce ortadan 
kalktıklannda, sonralan hiçbir bilimadarnının hiçbir zaman açık
layamayacağı bir şey daha "Ol" du : 

"Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu çamu rdan 
yarattın."38 diye küstahlaşıp, "Çamur olarak yar�ttığın kişiye 
secde mi ederim!"39 diye asi leşen bir yaratık, "Hadi çık oradan; 
sen kovu lmuş birisin! . ."40 cevabıy la karşı karşıya kaldı ! . .  

Çünkü, bir süre sonra bir şeyleri araştırmaya başlayacak olan 
biyologlann bilinci ( ! )  için hep başa çıkılması zor ve şaşırtıcı bi r 
sorun oluşturacak olan bir şey, hiç kimsenin( ! )  hiçbir zaman( ! )  
açıklayamayacağı b i r  şekilde ortaya çıkmıştı: 

Bi l inç için şaşırtıcı olan bu sorun, bizatihi "bilinç" in ta ken
d is iy i ! . .  

Şaşırtıcıydı; çünkü onların bilinen evrimsel bakış açısına tam 
uymamaktaydı . Bu, bilimadamlarının kendilerini rahatsız his
. setmelerine yol açacaktı; öyle ki, bazen bil incin bilimsel bir konu 
o lduğunu bile reddedecek, bunun bil imsel olarak ele alınama-

J tı  Lıti nc�· "birinci" 
37 Lıtince " insan" 
38 S<id, 76 
39 İsra, 61 
40 Sad, 77 
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yacağın ı ve dolayısıy la herhangi bir bilimsel teori için bir so
run oluşturmayacağını iddia edeceklerdi .  Ama içten içe bilecek
lerdi ki, bu gerçekten bir sorundur; dahası biyoloj inin kilomet
re taşlarından sayı lacak olan "doğal seçil im teorisi" açısından 
bir sorundur... ı 

Neyse ki, bilinci, bilincin bir sorunu olarak görme paradok
suna teslim olmayı reddeden bilinçliler de mevcuttu; ve bun
lar giderek hiddetlenmekteydi ! . .  

"Yok" tan kopup gelen soylu serüvenin yaşlı yolcusu, hiçlik
teki o sıfır hacimli ("hiç'' li) noktacığın patlama anında zaten çok
tan tasarlanmış olduğunu; kendisine "şah damarından daha ya
kın olan"41 tasarımcısının onu "kıvamına erdirip içine ruhun
dan üflediğinde",42 meleklerin kendisine neden secde ettiğini; 
bu "kıvama" gelene dek neden "halden hale geçtiğini, evreden 
evreye geçtiğini"43 bir türlü anlayamadı . . .  

Anlayamazdı da; çünkü, "insanların kalp gözlerini açacak ışık
lardan o luşan, o kı lavuzu"44 okumayı hiçbir zaman sevmedi . . .  

O hep başka şeyleri sevdi, hep başka şeylerin peşinden 
koştu . . .  

Hep sevdiği, hep peşinden koştuğu şeyler onu "bilince" kar
şı hep kahır  dolu bir seçenek sunmaya mahkum etti : 

"Ya bil im, ya Yaratıcı ! . .  " diye ölesiye inatçı kesi ldi . . .  
Dayatılan seçeneklerden ilkini seçenler Kozmik Tasarıma'yı 

yok saydılar; ikinci lerse "Tasarımcın ın Sünneti"ni . . .  
Ve yaşl ı yolcu, yaklaşık 1 5-16 milyar yıl lık yaşlı bilinciyle, 

artık bir  şeyleri görmenin zamanının ge ldiğine nihayet karar 
verd i .  

4 1  Ka f, 1 6  
42 Sad, 72 
4J N uh, 1 4  
44 Casiyc, 20 
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"Kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşan Kitap"ı eline aldı
ğında, ışığın hiddetiyle, bir an için gözleri kamaştı . 

Ama bir süre sonra kamaşma ortadan kalktı; 
Ve . . .  



YARATILIŞ - ÜÇ 
YARATILIŞ VAKANÜVİSLERİ 

"Sizi bir tek raıılıdaıı viicııda getirım O'ıtıır. Bıı olı ı·  
şımıda bir karar kılma yeri ııar, bir de emanet ola
rak kalma yai. İyice araştırıp kavrayan bir toplı ı·  
l ı ık içiıı ay�t/eri biz tam bir biçimde detaylaııdırdık. " 

(Enam, 911) 

H er şey, 1 809 yılında doğan bir çocukla başladı. (Siz öyle sa
nın! . . )  

Doğaya karşı belirgin bir ilgisi olan bu çocuk belki de hiç far
kında olmadan Ankebut Suresi 'nin 20. ayetini45 uygu layacak 
ve "dolaşma görevi" bittikten sonra kaleme aldığı, tarihin en 
çok tartışı lan ki taplarından birinin son paragrafında şunları ya· 
zacaktı : "Nehrin kıyısındaki yaşamı oturup izlemek; bitkilerin 
karmaşık öyküsünü, çalı l ıklarda öten kuşları, havada uçuşan 
böcekleri, ıslak toprakta şuraya buraya sürünen kurtçuktan dü
şünmek ne kadar i l ginç gelir insana! . .  B irbirinden onca farklı, 
ama birbirine bu derece bağımlı bütün yaşam biçimleri, bizle
ri yöneten yasaların ürünüdür."46 

Çocuk 10  yaşına geldiğinde annesini kaybetmiş ve hemen 
ardından başladığı okulda Latince, Yunanca ve biraz da eski çağ 
tarihi öğrenmişti; ama aklı başka yerlerdeydi . . .  1 6  yaşındayken, 
İngi l tere'nin Shrewsburry kasabasının aranan doktorlarından 
olan babasının zoruyla, tıp öğrenimi yapsın diye Edinburg'a gön
deri ldi . Tıp öğrenimi oldukça iyi gidiyordu, ta ki bir gün klo-

45 "Yeryüzünde dolaşın da yaradıl ışın nasıl başladığına bir b.ıkın ."  
46 Charlcs Darwin /Türlerin Kökeni, 1 859 
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roform ile bayıltılmadan ameliyat edilen bir çocuğun ızdırabı
na tanık oluncaya dek. . .  (O tarihlerde anestezi henüz bilinmi
yordu. ) 19 yaşındayken, din adamı olarak yetiştirilmek üzere 
Cambridge'e gönderildi. Sonradan, özgeçmişinde açıklayaca
ğı gibi, o tarihlerde, İncil' deki ve Tevrat'taki her sözün harfi har
fine gerçek olduğundan hiç kuşkusu yoktu . 

Bundan hiç kuşkusu yoktu ; ama Enchclopedia Britannica'yı 
açtığında, Dünya'nın Hz. İsa' dan 4000 yıl önce mi yoksa tam 
4305 yıl önce mi yaratıldığı konusundaki tartışmalarla karşıla
şıyordu. 

Yeryüzü bu kadar yeni olabilir miydi? .. 
Aynca, kendi doğumundan 7 yıl önce ölen dedesi Erasmus 

Darwin'in "Hayvanlar Dünyasının Sınıflanması Ya Da Organik 
Yaşamın Yasaları" adlı kitabındaki şu paragraf da aklından hiç 
çıkmıyordu: "Dünyanın oluşmasından bu yana geçen uzun çağ
lar boyunca ve belki de insanoğlunun tarihinin başlangıcından 
milyonlarca yıl öncesinde, sıcak kanlı bütün hayvanların "Bü
yük Sebep" in tüm özelliklerini öngördüğü tek bir kökten çık
tıklarını; yine aynı başlangıçtan yeni organlar, yeni eğilimler, yeni 
yönelimler, yeni duyarlıklar, duyular, beceriler geliş ti rme gücü 
kazandıkları ve böylece kendi yaşamlarını zamanla daha iyiye 
götürdükleri bir yana, başarılarını kendilerinden sonraki kuşak
lara bırakma becerisini de elde ettiklerini, dolayısıyla sonsuza 
kadar sürecek bir dünyanın parçacıkları olduklarını düşünmek, 
acaba gerçeklerden uzaklaşmak mı olur?" 

Bu satırların yazarının öldüğü yıl yayınlanan ( 1802) ,  "Do
ğal Teoloji, Ya Da Tanrı'nın Varlığına Ve Niteliklerine İlişkin Do
ğa' da Bulunan Kanıtlar'' adlı eser de gözünden kaçmamıştı. Din 
bilimci yazar Villiam Paley, Tevrat ve İncil'i yorumlayarak(! )  oluş
turduğu bu kitabında, biyolojik türlerin topluca ve bir defada 
yaratılmış olduklarını inandırıcı bir şekilde anlatıyor; din 
adamlarının o tarihlerde şiddetle savundukları "En önemsiz gö-
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rünen canlı türlerinin bile yeryüzünden yitmesine hiçbir zaman 
izin verilmez" tezine sahip çıkıyordu. 

Gerçekten, yeryüzünde o güne dek yaşayan hiçbir tür orta
dan kalkmamış mıydı? . .  

İş bununla da bitmiyordu. Yeryüzünün yaşına i l işkin öne
riler, din dışında, artık yeni bir bilim dalı olan jeolojiden de gel
meye başlamıştı; Wi l l iam Smith (1769-1839) adında bir inşaat 
mühendisi, farklı yörelerde açılan kanallarda toprak ve kaya kat
manlarının hep aynı sıralamayı koruduğunu farketmişti ve bu 
katmanların, içinde sakl ı bulunan fosi l lerle özdeşlik bağlantı
sı kurularak açıklanabileceğini iddia ediyordu. 

Ve fosil ler çok eskiydi!  . .  
Kaldı ki, Charles Lyell ad l ı  bir yerbilimci, 1 830 yılında ya

yınlad ığı "Yerbi l iminin İlkeleri" adlı kitabında, yeryüzü kaya 
katmanlarında bulunan hayvan ve bitki fosil lerine dayanarak, 
yeryüzü tarihini şu çağlara ayırıyordu: 1 )  Paleozoik: Suda ya
şayanların ve sürüngenlerin eski yaşam biçimlerini içeren i lk 
çağ; 2)Mezezoik: Biyoloj i tarihinde kuşların ve memeli lerin yer
yüzünde görü lmeye başladıkları bir orta çağ; 3) Senezoik: Yeni 
yaşam biçimlerinin ön plana çıktığı, memel i lerin egemen du
ruma geçtiği son çağ . . .  

Tüm bunlar 6000 yı lda olacak şeyler deği ldi !  . .  
Genç Darwin'in kafası karmakarışık olmuştu . . .  
Ünlü Fransız doğabi l imcisi Buffon ( 1 707-1 788), 1 749 yıl ın

da, "Yeryüzü Teorisi" adlı kitabını yayınladıktan sonra, 1778'de 
de "Doğanın Evreleri" ni piyasaya sürmüştü .  Bilgin, Dün
ya'nın çok uzun bir geçmişi olduğunu iddia ediyor; bu uzun 
geçmişin evrelerini, şimdiki zamanda da geçerliğini sürdüren, 
gözlemlenebil i r  olayların ışığında yorumlamaya çal ışıyordu. 
Ünlü Fransız doğabil imcisi bununla da sınırl ı  kalmıyor, fark
lı canl ı  türlerin yeryüzünde görünme tarihlerini kronolojik bir 
sı raya koymaya çalışıyordu.  
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Tilin bu kafa karışıklığı yetmezmiş gibi, bir de Lamarck (1744-
1 829) ortaya çıkıyor; "yeni ihtiyaçlar, yeni organların gelişme
sine yol açar; yeni organlar kullanıldıkları oranda gelişimini sür
dürür; bu tür kazançlar kuşaktan kuşağa aktarılır; buna muka
bil organların kullanım dışı kalması zamanla körelerek yok ol
masına yol açar." mealinde bir şeyler i leri sürüyordu .  

Yani her türlü kafa karışıklığının yanısıra, yine her türlü a l t
yapı da zaten hazırdı; "evrim" düşüncesinin en az yüz yıl l ık bir 
geçmişi vardı .  (Siz öyle sanın ! . . )  

1 831 yı l ına gelindiğinde, i lahi b i r  rastlantı sonucu kendisi
ni, İngiliz hükümeti tarafından Amerikan sahillerini incelemek 
üzere gönderi len "Beagle" adl ı  bir geminin küçük kamarasın
da buluverdi .  Boğaz tokluğuna kabul ettiği bu 5 yıl süren çile
l i  yolculuk esnasında, gemideki üç subay hummadan ölmüş, 
kendisi zehirli böcekler tarafından defalarca ısınlmış, iki üç kez 
boğulma tehlikesi atlatmış, And Dağları'nda ve Tahiti kayal ık
larında tehlikeler yaşamış, jeolojik araşhrmalara giriştiği Asen
siyon Adası 'nda keçi yol larında ömür tüketmişti .  

Maceral ı  yolculuktan döndüğünde, artık kil isede kalamaya
cağını anlamıştı . Altı yıl boyunca ı,-eşi tl i  görevler yaptıktan son
ra, 1842 yıl ında Londra yakınlarında bir kasabaya yerleştiğinde, 
artık 33 yaşında ve hasta bir adamdı. Tarihin en çok tartışılan ki
taplarından "Türlerin Kökeni"ni yazarken (Hayatta Kalma Mü
cadelesinde Doğal Seçilim Ve Seçilmiş Irkların Korunması Yoluy
la Türlerin Kökeni Üzerine), maceralı yolculuğun acısı yeni yeni 
çıkıyordu; Pampa yöresinin iri siyah böceği Bonchuca tarafından 
ısırılıp zehirlendiği için 20 dakikadan fazla dik oturamıyor, kita
bını bu zor şartlar altında yazmaya çalışıyordu . . .  Bu şartlar altın
da bile 20'den fazla kitap ve inceleme eseri üretmeyi başardı. .. 

O tüm bunları yaparken, Türkler, "yiğidi öldür, ama hakkı
nı yeme" özdeyişini insanlığın ortak kül tü rüne çoktan arma
ğan etmişlerdi bile! . .  
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O da bir başkası için böyle düşünüyor olmal ıyd ı :  "Ekim 
1838'de . . .  eğlence olsun diye Malthus'un ' Nüfus Üzerine'si
ni okumaya başladım. Hayvanların ve bi tki lerin davranışla
rına i l işkin uzun sürel i  gözlemlerim beni hayatta kalma mü
cadelesinin anlamını kavramaya hazırlamış olduğundan, bir
denbire kafamda, bu koşu l lar  altında uygun değişikl iklerin 
korunma eğilimi gösterip uygun olmayanların yok olacağı dü
şüncesi çakıverd i .  Bu, yeni türlerin ortaya çıkması sonucunu 
doğuracaktı ."  

Sözü edilen ünlü İngi l iz İktisatçı Thomas Robert Malthus, 
hayatın bir  mücadele olduğu fikrinden hareket ediyordu; ona 
göre, insan nüfusu gıda kaynaklarından daha süratl i  artıyor
du ama bu artık, savaş, kı t l ık, hastal ık veya sefih bir hayat sür
mek gibi nedenlerle bel i rl i  bir seviyede kaldığından, nüfus ile 
gıda arasındaki denge sürekli olarak korunmuş oluyordu.  

Mal thus'u n  fiki rlerin in  katkısıy la olgunlaşıp dünyanın en 
çok tartışı lan kitaplarından biri olan ve 1 859 Kasım' ında yayın
lanan "Tü rler in  Kökeni "  şu satı r lar la bit iyordu:  "Yaşamın bu 
görünümünde yüce l ik  vard ı r. Yaradan, yaşamın sürdürülme
si için gerekl i gücü başlangıçta bir veya bi rkaç türe bağışlamış
tır. Tıpkı gezegenimizin de değişmez yerçekimi yasalarına göre 
göklerdeki dönüşünü sürdürmesi gibi, böylesine basit b ir  
başlangıçtan giderek en güzel ve en şaşkınl ık verici yaşam bi
çimleri evrimleşmiştir. Bu evr im bugün de sürmekted i r." 

On iki yıl  sonra ( 1871 ) iki cilt olarak yayınlanan "İnsanın Tü
reyişi" adlı  ki tap, sanılan aksine, daha önceki direnişle karşı
lanmadı .  Türlerin Kökeni'ni okumuş çoğu kişinin aynı sonuç
ları kendi lerinin de çıkarmış olmalarının bunda payı olsa ge
rek. Ki tabın bi rinci bölümü, " İnsanın Daha Alt Düzeydeki B ir  
Biçimden Türeyişi" başlığını taşıyordu ve şu cümlelerle başlı 
yordu: "Herkesin bildiği gibi, insan öteki memel i lerle aynı ge
nel yapı tipini ya da modelini paylaşmaktadır. İskeletindeki her 
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bir kemik, maymun, yarasa, ya da yunus iskeletindeki karşı
lığı i le eşleştiri lebilir. Aynı benzerlik, kasları, sinir sistemi, kan 
damarları ve iç organları için de geçerlidir. Tüm organların en 
önemlisi olan beyni de bu genel kuralın dışında değildir." 

19  Nisan 1882'de ölen, bu hep tarhşılan bilgin, yaşadığı süre 
içinde yazdığı eserlerinde özetle şunları söylemişti : 

1 )  Organizmalar zamanla değişikliğe uğrarlar. Şu anda ya
şayan bir canlı, daha önce yaşayan canlı lardan farklıdır. Daha 
önce yaşamış olan birçok canlı türü zamanla ortadan kalkmış
tı r. Dünya da böyledir; sürekli değişmektedir. 

2) Bütün canlılar ortak bir atadan gelmişlerdir. Türler zaman
la birbirinden ayrılmışlardır. 

3) Değişimler yavaşt ır, devamlıdır  ve çok uzun sürede ger
çekleşir. Bu nedenle, bu, ancak fosi l  kayıtlarında müşahade edi
lebi l i r. 

4 )  Evrimsel değişim mekanizmasının odağında doğal seçi
l im vard ı r. 

Charles Darwin, hayatının hiçbir döneminde insanın may
mundan geldiğini iddia etmedi; o ki l isenin tepkisinden çeki 
ni yordu, korkuyordu . . .  Oysa hiçbir  şeyden korkmayan, çekin
meyen; "evrim" konusunda söylenebi lecek neredeyse her şeyi 
büyük bir  açıkyürekl i l ikle ortaya koyan bi r sürü insan vard ı .  
(Bu insanlara sonra geleceğiz . )  

Bri tanya B i l i m  Kurumu'ndaki b i r  tartışmada, belden aşağı 
vurmaktan pek de kaygı duymayan piskopos Wilberforce, Dar
win ' i  savunan Huxley ' le aklı sı ra da lga geçmişti : 

"Peki ama büyük babasının maymun olduğuna inanan ki
şinin büyük annesinin de maymun olması gerekmez mi?" 

Bilgin Huxley alay dolu bu soruya karşılık vermekte hiç zor
luk çekmemişti : 

"Hayatın gerçeklerini bulup ortaya çıkarmak için uğraşan
ları böylesi söz oyunlarıyla karalayan soylu "insan" lardan ol-
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maktansa, kendini (haddini ) bi len, gerçeğe saygıl ı  maymun so
yundan gelmiş olmayı yeğlerdim ." 

Evrim Teorisini 1 50 yı ldır  her gün yıkan, yıkıla yıkıla arhk 
toza toprağa dönen bu teoriyi bir kez daha yıkmak için her yıl 
yine bıkıp usanmaksızın yüzlerce kitap yayınlayanların atala
rı, ertesi gün gazetelerinde hemen atmışlardı manşetleri: 

"Darwinci bilgin (maymundan geldiğini ) nihayet kabul 
etti ! . .  " 

Darwin belki de en büyük hatasını(! ) otobiyografisinde yap
mıştı .  Orada şunları yazıyordu:  

"1836 yılından sonraları, Tevrat'ın fazla güvenilebilecek bir 
kaynak olmadığına giderek inanmaya başlamışhm.  Dünya ta
rih iy le i lg i l i  olarak, Babil Kulesi, Gökkuşağının verdiği sanı
lan işaret vb. apaçı k yanl ış lar la  dolu olan ve ancak zalimler
den bekleni lebi lecek duyguları Tanrı 'ya yakıştıran Tevrat 'a, 
H i ndu ' ların kutsal ki taplarından ya da  herhangi bir  barbar 
kavmin inançlarından daha faz la  güveni lemeyeceğini görü
yordum . . .  " 

" İ nci l 'de Hrist iyanl ığın dayanağı olarak veri len mucize
lere inanması için akl ı  başında bir kimseye sunulması gere
ken kanı t lar ı  gözden geçi rd iğim izde, bu d in in  ku tsal bir  
açıklama olduğu yolundaki inancımı giderek yi t ird i m  . . .  Bu 
değişim çok uzun süre a ld ı .  Fakat sonunda, geriye h içbi r şey 
kalmamacasına tamam landı .  Bu öylesine yavaş gerçekleşti ki, 
ruhsal b i r  bunal ıma düştüğümü hatır lamıyorum.  O günden 
bugüne, varmış olduğum sonuçların doğruluğundan hiç şüp
he duymadım."  

Bununla beraber, Darwin, yaşamı boyunca h iç  ateist olma
dı .  O büyükbabası gibi bir deistti ;  bir Yaratıcı olduğunu, her şe
yin O'nun eseri olduğunu kabul ediyor; bu Yaratıcı' nin o gün
den sonra Dünya i le i lg i lenmediğini düşünerek vahiy üzerine 
kurulmuş dinleri reddediyordu, yani teist de deği ldi . . .  Başka 
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seçeneği de yoktu; çünkü aynen "bizimkiler" gibi, Museviler 
ve Hristiyanlar da kutsal kitaplanndaki öğretiyi içinden çıkıl
maz bir hale getirmek için ellerinden geleni ardlarına koymu
yorlardı .  

Nora Barlow tarafından 1958' de yayımlanan otobiyografi
de Darwin'in şu sözleri yer al ıyordu: "Tann'nın varlığı için ge
çerli öteki inanç ortamı, duygularla değil, aklımızla i lişkil idir  
ve sanımca çok daha büyük ağırlık taşımaktadır. Bu büyük ve 
şaşırtıcı Evren' in geçmiş ve gelecek zaman boyutlarını değer
lendirebilen insanı da içine almak üzere, rastgele gel işimlere bağ
l ı  olduğunu düşünmek zor, hatta imkansızdı r. Bunlan düşün
düğümde, insanınkine benzeyen akıl gücünde bir "i lk Sebep" 
aramakla yükümlü görüyorum kendimi. Dolayısıyla, Tann inan
cına sahip bir kişi olarak değerlendi ri lmem gereki r. "  

Darwin Kuran'ı  okusaydı, dinle i lgi l i  düşüncelerini büyük 
ihtimalle değiştirirdi;  aslın da okumalıydı da . . .  

Çünkü, hep sanı ldığının tam aksine, i leri sürdüğü fikirler, 
"doğal seçi l im" dışında, kendi otjinal fikirleri deği ldi  ve aynen 
kendisinden önceki tüm Batı ' l ı ların esinlend iği gibi, i lham al
dığı insanların tümü Doğu' luydu; ve bu bi lginlerin is tisnasız 
tümü bi rer Kuran bağlısıydı .  

Bu  böyle; çünkü Michael Scot adında b i r  hayl i i lginç biri, ne
redeyse bütün di l ler konuşabilen ve her konuda hayret ed ile
cek ölçüde derin  bi lgi lere sahip olan ama kim olduğu konusun
da, nereden geldiği hakkında pek de doyurucu bilgiler bulun
mayan biri, Darwin' in doğumundan neredeyse sekiz yüz y ı l  
önce ünlü bilgin Biruni 'nin "Yerküre Üzerine İnceleme" sini Batı 
di l lerine tercüme etmişti . . .  47 

Neredeyse 800 yıl önce! . .  

47 J acgues Bergier / Zamanın Gizli Sahipleri / Ruh v e  Madde Yayınlan, 1990 
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Bruni adıyla bilinen bu Müslüman bilgin de, çağdaşları olan 
diğe· Müslüman bilginler gibi, "tuhaf" şeyler iddia ediyordu; 
bir �ayli  tuhaf! . . 

I<omünist, faşist, kapitalist veya ırkçı değildi; sadece Kuran 
oku•ordu ve okuduğu şeyler üzerinde "derin derin" düşünü
yorcu . . .  

I-epsi bu!  . .  



YARATILIŞ - DÖRT 

SOYLU SERÜVENİN 
"KURAN KÖKENLİ" VAKANÜVİSLERİ48 

"Ve Kııran 'ı agır agı r, diişiiııe diişiiııe okıı. 
(Müzzemmil, 4) 

1 973 yıl ında, Havarizm şehrinin bi r kenar  mahal lesinde, bir 
Türk çocuğu dünyaya geldi. Biruni adındaki bu çocuk, daha 

küçük yaşlarındayken bi l ime merak sanyor; ve yaşı i lerledik
çe matematik, astronomi, fizik, eczacı lık ve felsefe başl ıca uğ
raşları arasında yer alıyordu.  

İ lk gençl ik yıl lar ında, doğumundan neredeyse 100 yıl önce 
yazı lmış bir kitaptan okuduğu bir paragraf düşüncelerinin şe
killenmesinde öneml i  bir rol oynamıştı . Büyük bilgin Ca
hız' ın, türlerin değişkenliği, dolayısıyla evrimin mümkün ola
bileceği yönündeki bu "tuhaf" paragrafı şöyleydi :  

"Halk, mesh' in (dört ayaklı hayvanların i lk örneği) varlığı hak
kında farklı şeyler söylediler. Bazılan onun evrimini kabul etti ler 
ve onun köpek, tilki, kurt ve benzeri hayvanlan meydana getir
diğini söylediler. Bu familyanın üyeleri, bu örnekten gelmektedir." 

Türlerin b irbirine dönüşebi leceğine i l işkin bu olağanüs
tü boyutlardaki devrimci teori, B iruni 'nin akl ını  h iç  karıştır-

48 Bu bölüm, münhasıran, Profesör Mehmet Bayraktar' ın, 2. basımı 2001 'de 
"kitabiyat" tarafından yayınlanan "lslam'da Evrimci Yarablış Tl'Orisi" adl ı  
eserinden derlenerek oluşturulmuştur. Konu ile yakından ilgilenenler, bu 
gerçekten i lginç Vl' i inemli eseri mutlaka okum.l l ıdırlar. 
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mamıştı; zihni, tüm berraklığı ile tarihe meydan okumaya de
vam ediyordu . . .  

Kuşkusuz, okudukları bununla sınırlı değildi . . .  
Yine, neredeyse kendi doğumundan 100 y ı l  önce yayınlan

mış ki tapları incelediğinde, Nazzam adında bir bilginin, bir ilk 
"çekirdek varlık" tan söz ettiğini görüyor; başlangıçta su, hava, 
toprak ve ısı gibi temel unsurlardan oluşan bu i lk canlı özün 
evrimleşerek, insan dahil diğer tüm canlı hayatı ortaya çıkart
tığına ilişkin sahrlan okuduğunda memnuniyetle ve tasdik eder
cesine kafasını sall ıyordu . . .  

Bu arada, çocuk 10  yaşındayken gizli b i r  felsefi ve  yan bi
l imsel bir karakter arz eden bir dernek kuruluyor ve kurucu
lar kendilerini "Temiz Kardeşler'' olarak isimlendiriyorlardı. (Ih
vanus-Safa)  

Dernek üyeleri, matematikten psikolojiye, biyolojiden po
litikaya kadar hemen her türlü bilim dal ına i l işkin oluşturduk
ları ansiklopedide, "evrim" konusunda mealen şöyle söylü
yorlardı :  

"Al lah'ın, bütün varlık  ana türlerini oluşturmaya kabi l iyet
l i  kıldığı ve i lk  olarak yarattığı bir güç, i lk hareket ve evrimiy
le çeşi tli ruhi varlıkları ve semavi cisimleri, daha sonra temel 
maddi unsurları, sonra da seri halde, mertebe mertebe çeşit l i  
maden, bitki ve hayvan türlerini oluşturduktan sonra, son ola
rak insan türünü oluşturmuştur." 

Olacak iş değildi; o güne kadar her şeyin bir anda yaratıldı
ğına ilişkin genel kanı bir tarafa bırakılıyor, kainatın oluşumu ve 
Arz' la ilgili yaratma faaliyeti kademe kademe formül lendiril i
yor; bununla da kalınmayıp, madenlerden başlayarak insana dek 
uzanan bir evrimin genel mahiyeti mükemmel bir biçimde ve 
"sonra" larla desteklenerek, güçlendirilerek ortaya konuyordu. 

İşin garibi, o günlerde, komünizm, kapital izm veya faşizm 
henüz icad edi lmemişti; bu adamlar kimin ideoloj isini yayma-
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ya, güçlendirmeye, temellendirmeye çal ışıyorlardı ki ! .. Yok
sa, yoksa bu adamlar, "öğüt ve ibret için kolaylaşhrılan bir ki
tap" (Kamer, 40) mı bulup okuyorlardı da, yalnız zenginler ara
sında dönüp duran bir kudret aracı olan servetleri (Haşr, 7) 
yığıp depolamak için del icesine bir koşuşturma dururken, hiç
bir maddi yarar sağlamayacak olan bu kabi l  soylu işlerle uğ
raşıyorlard ı ! ? .  

Arhk i lk gençlik yı l larını çoktan geride bırakmış olan genç 
bilgin, bir taraftan bunları okuyor; diğer taraftan, "derin derin" 
düşünüyor ve yine tasd ik edercesine başını sallıyordu. 

Kafası hiç karışık deği ldi ! . .  
Bu kafası hiç karışık olmayan adamdan 3 yıl sonra doğan İbn 

Miskeveyh isimli biri, aynı günlerde biraz daha ileri gidiyor ve 
şunları söylemekten hiç de çekinmiyordu: 

" .. . Sonra hayvanların son mertebesine yaklaşıl ır. Ardından 
alemin en yücesine çıkı l ır  ve insan mertebesine girilir. Bu mer
tebe en şerefli olmasına rağmen, insan mertebesinin en aşağı 
mertebesidir. Bu da maymun ve insana benzeyen diğer benzer 
hayvanların mertebesidir. Maymunla insan arasında çok küçük 
bir mesafe kalır. Bi raz daha i leri gidilse, bu insan olur. Vücut 
amudileşir, eşyayı temyiz kuvveti ortaya çıkar. Bu kuvvetle, bil
mek ve anlamak başlar. Nefsin tesirinin artmasıyla, anlayış ve 
temyizle birlikte edebilik ortaya çıkar. Kendinden aşağıdakile
re göre, bu tür, en şerefliyse de, gerçekten kamil  insanlara na
zaran en aşağı mertebededir. "  

O güne kadar telaffuz dahi edi lmeyen-edi lemeyen bu ola
ğanüstü aykırı görüşleri özümsemede hiç zorlanmayan genç bi
l imadamının kafası gerçekten hiç karışık değildi; çünkü bu eser
lerin yanısıra -ama temel olarak- başka bir kaynağı daha ince
liyor ve fikirsel mayalanmasını ondan sağlıyordu: 

Kuran okuyordu! . .  
Kuran okuyordu ve düşünüyordu! . .  
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Bilimadamlığının yanısıra, İslamiyet, Hristiyanlık, Musevi
lik, Sabiil ik gibi dinleri de inceliyor; ve incelemelerinin sonun
da, "Yaratıl ış" ın, Allah'ın hür iradesinin eseri olduğu sonucu
na varıyordu . . . 

Ama incelemeleri esnasında ulaşhğı başka birtakım sonuç
lar daha vardı ! . .  

Ki tabu Tahkik adl ı  eserinde şunları yazıyordu : 
"Çiftçi, kötüsünü yok ederek, seçtiği mısın istediği kadar üre

tebi l i r. Bahçıvan, istemediği bütün diğer ağaçlan keserek, gü
zel gördüklerini seçip yaşatabilir. Balanlan, kovanda çal ışma
yanları ve sadece balı yiyenler öldürür. 

"Tabiat da, bizzat benzer işi yapar; bununla birlikte, bütün 
şartlar alhnda fi i l i  aynı ve tek olduğu için, bir ayrıcal ık da gös
termez. Yok olacak ağaçların meyve ve yapraklarının yok ol
masına tabiat müsaade eder; böylece de, onların tabiat ekono
misine bağlı olarak, üremeleri kuralını ihlal etmelerini önler. Baş
kalarına yer vermek için onlan yok eder."  

Derin bir  Kuran bağlısı o lan Biruni, Bat ı '  da ancak 16 .  yüz
y ı lda  ortaya çıkacak olan "tabiat ekonom isi" fikrin in  muci
d i  olması bir yana; "suni seçim" fikrini insanlığın ortak ha
z inesine sunmuş i lk  insand ı .  "Suni seçim" veya "suni ayık
lama" olarak bil inen bu mekanizma yaklaşık 800 yı l  sonra Ba
tı' da, sanki çok yeni ve çok orij inal bir düşünme biçimi  gibi 
ortaya atılacak ve her şeyi i le birl ikte Darwin adındaki bir bil
g ine mal edi lecekti . 

Artık olgun yaştaki bu bilimadamı, tabiatta bir ekonomi ol
duğunu sezinlemişti, doğada başıboşluk ve israfa yer yoktu, 
özell ikle varl ıkların evrimleşmesi ve çoğalması, tabiattaki bu 
doğal iktisat mekanizması tarafından kontrol ediliyor ve yön
lendiriliyordu; devrinin en ünlü bilginlerinden biri olarak bi
linen bu Müslüman evrimci, eserlerinden birinde, bu düşün
düklerini şöyle formüle edecekti : 
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"Bir bitki veya hayvan türünün bir tek ferdi, basi tçe var ola
maz; aksi halde, kendisine benzeyen bir veya bi rden fazla tür 
ortaya çıkar ve bu, bir kere olmaz, birçok kere olur; böylece, bir 
tek bitki veya hayvan türünün bir ferdi, yeryüzünü işgal ede
bi l ir, yer bulabildiği ölçüde her tarafa yayılabi l ir. "  

Neredeyse 800 yı l  sonra yazılan bir başka kitapta, b ir  baş
ka ünlü b i l imadamı, Charles Darwin, "Tü rlerin Köken i "  
i s im l i  eserinde, kendisinden bunca yı l  önce bu kon.u lan  iş
leyen Biruni' den hiç söz etmeden, kelime kel ime şunla rı söy
leyecekti : 

"Her canl ı  varlığın, doğal olarak en yüksek s ınırına kadar 
çoğalması kanununun hiçbi r istisnası yoktur; bunun için, eğer 
yok edilmezse, bir tek çi ftin üremesi, çok çabuk olarak yeryü
zünü kap layabi lir. " 

İşin garibi, tüm bunlar tarihin tozlu say faları arasında kay
bolup gidecek, bu işle orasından veya burasından ilgilenen ki 

şi ler bi le, b ir  şey ler in, hem de tüm çıp lakl ığ ı i le bundan yüz

lerce yıl önce söylendiğini, kayda geçirildiğini , insanlığın or
tak mirasına altın harflerle kazındığını bilmeyeceklerdi .  

Ama giderek hiddetlenen ve her hiddetlenişinde, onun bu
nun ne söylediğini değil, "Gerçek Ve Tek efendi"nin ne söyle
diğini araşbrmaya koyulan biri daha vardı, vicdanını şunun bu
nun kasasına rehin bırakmayı reddedip, tüm hayab boyunca ger

çek peşinde ömür tüketmeyi onursal bir görev addeden önem
siz biri; onun da söyleyecek bazı şeyleri olacaktı ! . .  (Kitaplarını 
yayınlamamakta ciddi bir kararlılık gösteren yayına lan ikna ede
bi lirse, gerçekten o güne dek ülkesinde hiç dile getiri lmeyen bir
takım tuhaf( ! )  fikirleri kamuoyuna açıklayacaktı ! . )  

Artık ünü tüm dünyaya yayılmış olan bu  Türk çocuğu, Bi
runi, yetmişli yaşların ortalarına geldiğinde, Gaznelilerin baş
kanti Gazze şehrinde, 1051 yılında bu dünyadan aynlacakb; ama 
Cahız ve Nazzam gibi, sezgisel alemde o güne dek eşi benze-
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ri görülmemiş bilginlerle atınış olduğu tohum büyüyecek, ser
pilip gelişecek ve tüm dünyaya yayılacaktı .. . 

Biruni'nin ölümünden yaklaşık 150 yıl sonra, Mevlana 
adında bir Türk çocuğu daha dünyaya gelecek ve taraflı taraf
sız herkesin gönlünde taht kuran o ölümsüz "Mesnevi" sinde 
şunları söyleyecekti .  

"İlk olarak o (ilk akıl) cansız dünyasında göründü, 
Oradan bitkiler dünyasına geçti, 
Ve birçok sene bitki hayatı yaşadı, 
Sonra hayvani varlık içinde yol aldı. 
Ve aynı şekilde güzel çiçekler mevsiminde, 
Bebeklerin nefes isteyip, niçin istediklerini bilemedikleri gibi, 
Kendisinin, O'na yönelmesi arzusunu hissedince, kurtuldu. 
Tekrar, hikmet sahibi yaratıcı, ki sen O'nu bilirsin, 
Onıı lıayvmı lıktaı ı  insan mertebesine yükselt t i. 
Ve lıöylecc varlıktaı ı  varlığa geçerek, o akıllı oldu . .  " 

Cansızlar dünyasından başlayarak (inorganik maddeler), can
lılığa geçiş (organik maddeler); o her neyse, oradan bitkiler dün
yasına geçtikten sonra hayvanlık mertebesine yükseliş ve ni
hayet insana varış; yani yaklaşık 15- 1 6  milyar yıllık olağanü
sü bir serüvenin sonunda "akla ulaşarak", "varlıktan varlığa ge
çerek" o "ilahi nefes"i  hak ediş, bundan daha güzel nasıl an
latılabili rdi? .. 

Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu sayılan büyük dü
şünür İbn Haldun, Biruni' den yaklaşık 350 yıl sonra şunları söy
lemekten hiç çekinmeyecekti :  

" ... Bu aşağı olan tabakadan türeyerek, hayvanın türü ve cin
si çoğalmış, tedrici bir surette fikir ve düşünce sahibi olan in
sanin teşekkülüne kadar yükselmişti r (maymun ve şebek 
gibi). Bazı hayvanlar anlayış ve duygulan itibariyle, insan de-

5 1  



Yılmaz Yunak 

recesine yükselmişse de, fikir ve düşüncede insan derecesine 
varamamışlardır." 

Zamanımızda, kozmolojik evrim çeşitlerinden özellikle 
"çekirdek varlıktan türlerin zincirleme dönüşümlü evrimi" ve 
"külli ruhtan türlerin zincirleme dönüşümsüz evrimi" (Meh
met Bayraktar) şeklinde adlandırılan ikinci ve dördüncü koz
molojik evrim teorisi modellerine göre, insan türünün maymun
dan türediği söylenecekti . Cahız, ve Mevlana'nın ortaklaşa sa
vundukları ikinci modele göre, maymunun bizzat insana dö
nüşümü sözkonusuydu; yani insan, hayvan türlerin in en mü
kemmelleşmiş türü olarak kabul edilen bir maymun türünün 
evrimleşmesinden meydana gelmişti .  

Hatta bir tarihte, Biruni'nin takipçi lerinden Abdülkadi r Bi
di l  adında bir bi l imadamı, daha da ileri gidecek ve hiçbir şey
den ve hiç kimseden çekinmeden açıkça şunları söyleyecekti : 

"Hiçbir şeki l maddesiz suret kabul etmez; aynı tarzda 
Adem, Adem ol mazdan önce maymundu . "  

"Adem, Adem olmazdan önce maymundu! . .  " 
Eserlerinin neredeyse tümü Batı d i l lerine çevrilen ve ken

di lerinden sonra türeyecek "evrimciler"e ilham kaynağı olma
nın yanısıra, onlara maddi temeller de sağlayan bu bi l imadam
larının tümü, istisnasız tümü, ortaya athklan bu " tuhaf" ( ! )  fi
kirlerinin temel lerini, "Allah, pisl iği aklını kul lanmayanların 
üzerine bırakır! . .  " (Yunus, 100) diyen "Kılavuz" da; "insanın kalp 
gözlerini açacak ışıklardan oluşan o kılavuz" da (Casiye, 20) bu
luyorlard ı .  . .  

Bu insanlar, yaşamlarının hiçbir döneminde, "Kılavuz" ta
rafından veciz bir anlahmla suçlanan şu kişilerin durumuna düş
memişlerdi :  

"İnsanlardan bazıları vardır, hiçbir i lme sahip olmadan Al
lah konusunda mücadele eder ve hep inatçı-kaypak şeytanın 
ardısıra gider. (Hac, 3 ), 
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"İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah konusunda ilimsiz, 
kılavuzsuz ve aydınlık getiren bir kitaba sahip olmaksızın mü
cadele edip dururlar (Hac, 8) 

Onlar, Kuran okuyorlardı ve okuduktan şeyler üzerine dü-
şünüyorlardı . . . 

"Derin derin" düşünüyorlardı! . .  
Komünist, kapitalist, faşist veya ırkçı değillerdi ! . .  
Kuran okuyorlardı. . .  
Ve, "derin derin" düşünüyorlardı ! . .  
Ve "derin derin" düşünen başka biri daha vardı! . .  



YARATILIŞ - SONUÇ 
YARATILIŞ'IN GÖSTERDiCi 

"İlk yaratıştarı aciz kalıp yorıılmıış nıııydıık? Ha
yır, yeni bir yaratıştan kıışkıı içinde oları onlardır. " 

(Kaf, ıs)  

D aha önce söylediğim gibi, bu bölüm, sizi bi r şeylere hazır
lamak için küçük bir alıştırmaydı. . .  

Kainatın ve insanın yaratılışı konusunda bilim dünyasının 
ileri sürdüklerine ve din adına birtakım sözler söyleyenlerin gö
rüşlerine şöyle bir dokunduk geçtik. Belki, daha doğru bir ifa
deyle, bilim adına konuşanlarla din adına konuşanların iddia
larını harmanlayıp, bir yaratılı� mizanı;eni ulu�turınaya �alı�tık. 

Bilim dünyası, uzun bir zamandır ve aynı zamanda büyük 
bir kararlılıkla "evrim" denen bir şeyden bahsediyor; buna mu
kabil, din adına konuştuklarını öne sürenler de aynı kararlılık
la bunu reddediyorlar . . .  

Ama din adına konuştuklarını iddia edenler çok ciddi bir hata 
yapıyorlar: Yaptıklan tek şey; her şeyin inkarı temeline bina edil
miş antitez oluşturmaktan ibaret! . .  

İslam bu mudur; İslam, sürekli olarak antitez olmak duru
munda mı?! .  

Yoksa, hayret edilecek mükemmelikte diyalektik bir yapı
ya sahip o Ki tap, her türlü tez ve onun antitezinin aynı mükem
melikte bir sentezi mi?! . 

Kilisenin o kahır dolu saltanatını yerle bir eden bilim, bu ka
dar önemli bi r konuda ve bu kadar uzun zamandır hala hata 
üzerine hata işlemekte ısrar mı ediyor?! .  Yoksa, ayrıntısına i ler-
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de gireceğimiz hayati bir konudaki hayati bir hatasının dışın
da, kainatın ve insanın oluşumunu izah çabasında bir haklı l ık 
payına mı sahip? ! .  

Her şey bir yana, insanın bir alt türden evrimleşerek bugün
kü seviyesine ulaşması Allah'ın bir takdiri ise, buna, birkaç sa
pık dışında kim itiraza cüret edebi lir? ! .  

Ya gerçekten her şey böyle olduysa? ! .  
Şunu unutmamalıyız: Şu ana kadar yaptığımız kısa yolcu

luğun ve bundan sonra girişeceğimiz bir hayli zorlu yolculu
ğun amacı, nereden geldiğimiz ve ne olduğumuz hakkında bir 
kanaat sahibi olmak. 

Peki; bu, neye hizmet edecek?. . 
Nereden geldiğimizi veya ne olduğumuzu bilmek ne işimi

ze yarayacak; hani şu bilinen deyimle, boş zamanımızı değer
lendirmek için basit bir beyin cimnastiği mi yapıyoruz? . .  

Bunun cevabı, buraya kadar okuduklarınızda yahyor . . .  
Meseleye birkaç noktadan bakabilirsiniz: 
Örneğin, bunu bir entelektüel çaba olarak algı layıp, bir 

şeyleri öğrenmenin keyfini yaşayabi lirsiniz. Eğer böyle dü
şünenlerdenseniz, bu zorlu yolculuktan keyif alacağınızı ga-
ranti ederim . . .  Tabii, bunun için bir hayli yorulmayı göze ala-
bi l iyorsanız . . . 

Veya, her şeye, " fi tneye tutulan, deliren"49 bir adamın he
zeyanlan, "daha öncekilerin masallan"nıSO anlatan bir mecnu
nun saçmalıkları gözüyle bakabili r; hiç Kuran okumadan, ya
rahhş hakkında kulaktan dolma bilgilerle abuk subuk şeyler ya
zıp çizen Yarahlış düşmanlarına koz üsütne koz sunan sözde 
Müslümanın açığını yakalayıp dine saldırmak için cesaretlene-

49 Kalem, 6 
50 Kalem, 1 5  
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rek, "o sinsi, o aldahcıya",51 "ona ve kabilesine"52 aidiyetinizi 
daha bir perçinlemek istiyor olabilirsiniz . . .  Eğer böylelerinden
seniz, size tavsiyem, boşuna zaman harcamayın; çünkü hem de
licesine çırpınırken bir hayli yorulacaksınız, hem de elinize hiç
bir şey geçmeyecek!. .  Hadi, kapatın şu kitabı da, gidin başka 
yerden rızıklanın! . .  

Belki de, "aklı ve gönlü işleyen kişilerden olup, her an Allah'ı 
anan ve göklerle yerin yarahhşını derin derin düşünenler" den
sinizdir;53 ve bu çalışma işte buna, yapmakla görevlendirildiği
niz bir şeye, bir şeyleri anlama çabasına / gayretine hizmet ede
cektir . . .  

Eğer bu kişilerden iseniz ve bazı şeyleri gerçekten araştır
mak, öğrenmek istiyorsanız; yarahlış mucizesinin o muazzam 
belirişleri üzerinde enikonu düşünmek istiyorsanız, her şeye bir 
de başka bir bakış açısından yaklaşabilmek cesaretini göstere
biliyorsanız, bu kitabı okumaya devam etmeden önce size bir 
iki şeyi hahrlatmak istiyorum . . .  

öncelikle şunu kabul etmelisiniz: Hiç hata yapmak istemi
yorsanız, hiçbir şey yapmamalısınız; ve eğer bir şeyler yapmak 
istiyorsanız, birtakım hatalar yapmayı göze almalısınız. İşte bun
dan sonrasını bu mantıkla okumalısınız!. . Bu kitapta birtakım 
hatalara rastlayabilirsiniz; çünkü konu, yaratılışın en büyük mu
cizelerinden biri olan insan ve bu sahrlann yazan da kısacık bir 
ömre sahip bir ölümlü, bir insan!. .  

Ama daha önemlisi var: Bir taraftan, içinde birtakım hata
lar bulunabilecek bu kitabı okwken; bir taraftan da, "içinde hiç
bir hata bulunmayan bir kitabı" elinizin alhnda hazır tutmalı
sınız. Şu kısacık hayahnızın gelirgeçer dertlerini bir tarafa bı-

51 Rahman, 4 
52 A'raf, 27 
53 Ali lmran, 1 91 
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rakmalı, önyargılarla şartlandınlmış beyninize yepyeni bir im
kan tanımalı, birtakım meselelere alışılagelmiş kalıplann dışı
na çıkılarak da bakılabileceğini kabul etmeli; sizi, ne olduğu
muzun kökenine götürebilecek harikulade bir yolculuğun ta
dına varabilmek için, derin bir nefes almalı ve "gönüz gözünüz 
dahil" gözlerinizi dört açmalısınız. 

Bunu yapmalısınız; çünkü bundan sonraki bölümde insan 
sözlerini bırakacağız! . .  

Daha önceki umut kına tecrübelerimden çıkarabildiğim ka
danyla ve anlamaya ne kadar çalışırsam çalışayım yine de bir 
türlü anlayamadığım bir şekilde, ne yazık ki pek de hevesli gö
rünmediğiniz, bu konuda herhangi bir gayrete girmeyi gerek
siz bulduğunuz bir şey yapacağız; Göklere yöneleceğiz . . .  

Her türlü tezin ve  her türlü antitezin mükemmel sentezini 
banndıran olağanüstü bir kaynakla tanışıp, hayretler içinde ka
lacağız! . .  

Kuran okuyacağız!. .  





İKİNCİ BÖLÜM 

ŞİFRELER 





ŞİFRELER - GİRİŞ 

"Allah işiıı sorı ıı rıdaıı korkacak degil ya! .. " 
(Şems, ı 5) 

• 1 Ik bölümde size yaratılıştan söz ettim ve Darwin' den nere-
deyse bin yıl önce, evrimden bahseden Müslüman bilimadam

larından örnekler verdim . . .  Kaldı ki, bu bil imadamlan Darwin 
kadar şanslı değil lerdi; çünkü bilim henüz birtakım şeylerin al
gılanmasını kolaylaştıracak kadar gel işmemişti . . .  Örneğin, 
tektonik hareketler bi l inmeden önce, Nem i  Suresi 'n in  88. aye
tj54 insanlara ne i fade edebil i rd i  ki ? . .  

Yoksa, tam tersi mi? ! .  
Yoksa, bu Müslüman bil imciler Darwin ve takipçilerinden 

daha mı  şansl ıydılar? ! .  
Ben, bu Müslüman ailemlerin, kendilerinden bin yı l  sonra 

benzer şeyler söyleyecek olan bi l imadamlarından daha şanslı 
olduklannı iddia ediyorum . . .  

İddiamı, pek de  inandırıcı bulmadınız değil mi?  . .  
İddiama kanıt olarak, ayrıntısına ilerde gireceğim bir konu

da küçük bir örnek, yüzlerce örnek arasında sadece küçük bir 
örnek vermekle yetineceğim :  Batı bi l iminin, 19 yüzyıla kadar, 
botanik bilimi bir hayl i  yol katedene kadar, rüzgarların bitki-

54 Sen dağlara bakar da onlan donuk durgun görürsün. Oysaki onlar, bu
lutlann dolaşhğı gibi dolaşmaktadır. 
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!erin "döllenmesine-aşılanmasına" araalık ettiğinden haberi dahi 
yoktu; oysa bu bi lgi, "bi r şeyleri derin derin düşünmeyi" be
cerebilenlerin hemen elinin a lhndaydı .55 

Müslümanlar bunu bin yıl önceden bil iyorlardı !  . .  
Müslümanlar gerçekten daha şanslı konumdalardı; çünkü 

kendi lerine bir "kılavuz" sunulmuştu. 
Bu kılavuz, kendi anlatımıyla, "bi r öğüt verici, bir düşün

dürücü"ydü;56 "kolaylaştınlmış bir yön gösterici" yd i;57 "detay
landırı lmış" tı;58 hatta bu detaylandırı lma işi "bil ime uygun bi r 
biçimde ve fasıl fası )"59 yapılmıştı; her şey; insanların gözleri
nin önüne "açık seçik / apaçık"60 olarak sunulmuştu; üstel ik in
sanoğlu kuşku içinde kalmasın diye her konu "türlü biçimler
de i fade edilmiş"bl ti; sözün kısası, bu kitapta, "zerreden d aha 
küçük veya daha büyük hiçbir şey istisna olmamak üzere, her 
şey apaçık olarak bel irlenmiş"b2 ti . . .  

Onu okuyandan istenen şey ise "aklın çal ıştırı lması"yd ı;63 
zaten bu denli  detaylandırı lan bir kı lavuz üzerinde der in de
rin düşünerek birtakım sonuçla ra varı lması " akla uygun 
olan"M bir davranış olmaz mıydı? . .  

5 �  Hicr, 22 
Muhammed Esı..>d ve Yaşar Nuri Öztürk. ayetin rü:ı:gan anlabş biçimini "döl
leyici" olarak mca lk•ndirirken; Hüseyin A tay ve Muhammt•d Hamidul 
lah, aynı  tanımlamayı "aşılaym" olarak vermektedi rler. 

5b Müzzemmil,  1 9  
57 Kamer, 1 7, 22, 32, 40 
58 Araf, 32 
�9 Araf, 52 
60 Şuara, 1 95; Nemi, 1 ;  Kasas, 2 
61 İsra, 41  
62 Sebe, 3 
6.l Enbiya, 10 
64 Furkan, 44 
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Peki, bu durumda, Batı neden neredeyse tüm bilimlerde ön
cülüğü hiç kimseye kaptırmıyor; insanca yaşama koşulları - as
lında Kurani yaşama koşullan tabii- açısından neden Doğu'nun 
inanılmaz derecede önünde? ! .  

Ne oldu da, İslam alemi bilim alanında bu denli geri kaldı? ! .  
Bunu bilmiyorum (Aslında biliyorum da, şimdi sırası değil; 

belki neden, şu kısaak ömrümüzde sefil egomuza haz üzerine haz 
tattırmak için başka birtakım şeylerin peşinde delicesine koşuş
turup durmamızdır! .. Ayrıntılı bilgi için, Beyan Yayınlan'ndan çı
kan "Benzerleriyle Değiştirilenlerin Hikayesi"ni okuyabilirsiniz.) 

Neyse, bu tehlikeli konuyu bırakıp, kendi konumuza döne
l im(Sanki bu konu tehl ikel i ( ! )  deği lmiş gibi ) . . .  

Bu bölümde size birtakım anahtarlar-pusulalar-önünüzü ay
dınlatacak ışı ldaklar; bir başka i fadeyle şifreler sunuyorum! . .  

Ve, tahmin edeceğiniz gibi, bu ışıldaklar, pusulalar için mün
hası ran "Gökler"e dan ış ıyonı m!  . .  

Oluşturduğum şi frelerin -kuşkusuz şi frelerin " kodlayıcısı" 
ben deği l im;  ben sadece " kod la r ı " okumaya ça l ışıyorum-, bi
l imin Ya ratı l ı ş  hususund aki i d d i a l a rı n ı  deneyip s ına man ız 
i çin bi r anahtar-pusula olmasına ça l ışt ı m .  

Kimbi l i r; b u  bölümden sonra, bi rtakım mese lelere daha de
ğişik bakmaya başlarsınız belki . . .  Bunu garant i  edemem; ama 
bir hayli yorulacağınızı garanti edebi l i ri m  . . .  

Tatlı bir yorgunluk . . .  Huzur veren veya huzur bozan- bu, ne
reden baktığınıza bağl ı- bi r yorgunluk! . .  

Ama unutmamanız gereken bir şey var :  Neyin ne olduğu
na, nasıl olması gerektiğine biz karar vermeyeceğiz, her şey çok 
önceden kararlaştırı lmış zaten; biz, sadece bir şeyleri anlama
ya çal ışacağız; hepsi bu! . . 

Ben şi freleri verip, tebliği i fa ediyorum; gerisi size kalıyor! . .  
Size "detaylandırı lmış olarak" sunduğum şi frelere inanır

sınız veya inanmazsınız bu şi freleri bilimin turnusol kağıdı ola-
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rak kullanıp, bilime daha fazla önem verirsiniz veya vermez
siniz; o sizin bileceğiniz bir şey ! . .  

Ama bunca "kanıt" a rağmen "yine de yüz çevirecekseniz"65 
-ki buna hakkınız var kuşkusuz- benim yapabileceğim herhan
gi bir şey yok! . .  

"Yaratı l ış" Tevrat' ta bel ir l i  bir kronoloji  dahil inde anlatı
l ı rken, Kuran bunun tam tersini yapıyor. Tevrat'ı okuduğu
nuzda, özell ikle "Yaratı lış"ın 1 .  ve 2. bölümlerinde, Dünya'nın 
yaratı l ı şı hakkında birtakım öneml i  bi lgi lere u laşıyorsunuz. 
Bunun yanısı ra, Adem ve Havva'nın oluşturu lması hakkın
da da öneml i  bi lgi lere u laştığınıza şahit oluyor; her şeyin 6 
güne sığd ı rı ld ığını gördüğünüzde, b i l im i le Gökler '  in çel i ş
tiğine dair kuşkular duymaya başlıyorsunuz . . .  Aynı şeyin, bin
lerce yıl önce Yahudi i lahiyatçı lar ın da başına geldiğini  ha
tı rladığınızda, Tevrat' taki birtakım sembolik anlatımların, bu 
6 gün meselesinde de işin içine g i rdiğini  düşünmeye başl ı 
yorsunuz. Belki Yahudi i lahiyatçı lara çok fazla kızmamak ge
rekiyor; çünkü onların el inde her şeyi daha iyi  anlamalarına 
yard ı mcı olacak bir  kaynak yoktu . Oysa bizim elimizde böy
le bir kaynak mevcut !  . .  

Kuran "Yaratı l ış" hususunda bel ir l i  bir kronoloji izlemiyor, 
demiştim; gerçekten, bi rçok sure'nin içinde, hatta ilk bakışta hiç 
de i lgisi yokmuş gibi görünen yerlerde, bu konu ile i lgi l i  bi r
birinden önemli bilgilerin  veri ldiğini görebil iyorsunuz; birbi
rinden şaşırtıcı bi lgiler! . .  Örneğin Sad Suresi 'nde, 70. ayete ka
dar başka birtakım bilgi lendirmeler yapılırken, birden bire kar
şınıza insanın yaratıl ışı çıkıveriyor . . .  İnsan önce çamurdan ya
ratıl ıyor, sonra "kıvama" erdiri l iyor, sonra da Tann'nın Nefe
si içine üflenerek kutsanıyor . . .  Aynı ayetlerde, İblis hakkında da 
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belirli bilgilere ulaşabiliyorsunuz; örneğin, onun bizim gibi mad
deden deği l, bir enerjiden yaratı ldığını öğreniyorsunuz . . .  

Peki, Kuran neden böyle b i r  yol izliyor? . .  
Bence, ne' den yaratıld ığımızı, aslında ne olduğumuzu, na

sı l bir faal iyet sonucu bugünkü halimize geldiğimizi unutma
mamızı; tam aksine, buna her şeyden fazla önem vermemizi is
tiyor! . .  Kuran'ı elinize alıp hangi Sure' den başlarsanız başlayın, 
kısa bir müddet sonra, size Yaratılış hakkında sürekli olarak bil
giler verdiğini, sizi bu konu üzerinde düşünmeye zorladığını 
anl ıyorsunuz. 

Kuran, "Yaratıl ış" hususunda derin derin düşünmemiz için 
bizi teşvik ediyor; çünkü "bi r an" sayılabilecek kadar kısa bir 
süre sonra, kendimizi ,  o muazzam Yaratış' ın tam da göbeğin
de bulacağımızı bil iyor . . .  

Tüm mallarımızı ve mü lklerimizi burada bırakıp, başka bi r 
yerlere, konuk olduğumuz Arz' ı bırakıp ait olduğumuz yere gi
deceğimizi bıkmadan hatırlatıyor bize; çünkü bi r süre sonra bu
nun sonuçları hakkında otu rup konuşacağımızı bi l iyor! . . 

Kuran' ı  i lk okuduğunuzda, birçok yerde "tekrar" var gibi bir 
izlenim ediniyorsunuz; gerçekten ilk başta öyle görünüyor. Ama 
konuya derinlemesine vakıf olmaya başladığınızda, aslında tek
rar gibi görünen anlatımın hiç de öyle olmadığına şahit oluyor
sunuz ve şaşırıyorsunuz. Örneğin Araf Suresi'ni okurken, ilk baş
ta garip gelebilecek bi r bilgilendirme ile karşı karşıya kalıyor
sunuz: İnanılması bir hayli zor; ama insan önce yeryüzüne yer
leştiril iyor, sonra yaratılıyor, sonra da biçim lendiri l iyor! . . 

Evet, biçimlendiri l iyor! . .  
Kuran'ın anlatım ı  aynen böyle! . .  
Bu biçimlendirme işlemi b i r  başka ayette karşınıza çıktığın

da, bu kez, bunun detayları hakkında bilgi lendi ri l iyorsunuz. 
Biçimlendi rmenin ne şeki lde olduğu, hangi süreçlerden geçi l
diği Secde Suresi 'nin 4, 7, 8 ve 9. ayetlerinde tekrar karşınıza 
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çıktığında, her şeyi daha iyi anlıyor ve "aşamalar"a gözleriniz
le şahit oluyorsunuz . . .  

Söz gelimi, Kuran'ı i lk kez okuduğunuzda, Dünya'nın 6 gün
de yaratıldığı meselesi i le karşı karşıya kalıyor ve bir parça ür
periyorsunuz; çünkü bu pek de inanılacak gibi gelmiyor size. 
Üstelik bu "6 gün" meselesi, bir çok ayette karşınıza çıkıp du
ruyor; ama bilimin bugün eriştiği seviye açısından meseleye bak
tığınızda, Aynen Tevrat'taki gibi bir kuşku tüm benl iğinizi ele 
geçiriyor ve gerçekten ürperiyorsunuz. 

Tüm bu olup bitenler 6 güne sığmaz; ama diye düşünürken, 
birden bire karşınıza akıllara durgunluk verecek bir "gösterge" 
çıkıyor: Bir günün, bildiğimiz anlamda 24 saat olmayabilece
ği, 1 .000, hatta 50.000 yıl sürebileceği şeklinde ek bir bilgi daha 
veri l iyor size! . .  

Kuran'daki birçok sembolik  anlatımı da göz önüne aldığı 
nızda, aslında 6x24 saat sandığınız "Yaratıl ış" süresinin, 6.000 
yı l, hatta 300.000 yıl olabileceğini görebi liyorsunuz! . .  

Meselelere bakış açınızdaki derinlik arttıkça, "Yaratılış" hu
susunda bilimin söyledikleri ile Kuran'ın göstergelerinin hiç de 
çel işmediğini görebil iyor; bu sayede Kuran' ı daha iyi anlaya
bi l iyorsunuz. 

Einstein ortaya çıkıp bize bir şeyler anlatana kadar, "göre
cel i l ik" hususunda herhangi bir şey bil iyor muyduk? ! .  Oysa, 
Kaynak elimizin a l tındaydı ve "derin derin düşünen"ler için, 
bu konuda i lham üstüne i lham vermeye devam ediyordu . . .  

Ancak, unutulmaması gereken bir şey var tabii, o da  şu: Ken
di adıma konuşuyorum, bu çabalar hiçbi r zaman Kuran'a meş
nı iyet kazandırma çabalan değil hiç kuşkusuz, bu akıllara dur
gunluk verecek Kitap' ın böyle bir şeye ihtiyacı yok; tam tersi, 
bi l im yapma hususunda birtakım i lhamlara ulaşabil iyor, Yara
tı lış hususunda, doğa hususunda, Kainat hususunda bakış açı
nızı genişletebil iyorsunuz . . .  
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Ve, bilim i lerledikçe, bu harikulade Kaynak' tan kimbilir daha 
neler öğrenebileceğiz . . .  

Bu bölümde, Tevrat ve Kuran verilerinden, göstergelerinden 
hareketle, size "Yaratılış" hususunda birtakım temel bilgi ler ve
receğim ve bunlan "şifreler" olarak adlandıracağım ... Bölüm bit
tiğinde, okuduklanruza inanamayacak; bugüne kadar bunlan size 
anlatmadıklar için İslam ilahiyatçılanna bir hayli kızacaksınız . . .  
Bu ilahiyatçılann bunlan neden anlatmadıklarını izleyen bölüm
lerde göreceksiniz ve onlara kızgınlığınız daha da artacak! .. 

Bi r sürü insan, bir sürü şeyi bil iyor; ama anlatmıyor! .. 
Kuran' dan çıkardığım birtakım verileri doğru anlayabiliyor

sam, bu insanlar bunun hesabını bir gün, bir yerlerde verecek
ler; çünkü herkes gibi onlar da Levhi Mahfuz' a "naklen yayın" 
yapıyorlar! . .  

Tabii hemen hatı rla tılması gereken şey, bu  bölümde bulaca
ğınız bi lgilerin tümünün, bu çok kızdığımız İslam ilahiyatçıla
rından -kısmen de Yahudi i l ahiyatçı lardan- der lend iğid ir; bu 
nedenle, onlara bir taraftan kızarken, diğer tara ftan da müte
şekkir olmamız gerekiyor . . .  Bu kitapta ismi geçen İslam i lahi
yatçılarının bu çileli ve o ölçüde çetin çalışmaları olmasaydı, kuş
kusuz bu kitap da yazılamazdı . 

Kuran' ı yorumlamak belirl i  bir ihtisas gerektirdiğinden, bu 
konudaki bi lgi leri size birçok kaynaktan vermeye gayret et
tim; böylece, birçok ilahiyatçının yorumlarını birleştirerek, konu 
üzerinde olabi ldiğince derinlemesine bir sentez oluşturmaya 
çal ışt ım. 

"Şi freler" i oluştururken belirli bir kronoloji izledim; yapma
ya çal ıştığım şey, sizi kolunuzdan tutup, bir yerlere doğru gö
türmek. Bölüm içinde ilerledikçe, garip bir şeyle karşılaşmanı
za gayret ettim: Bir bölümde okuduklarınız, size o bölüm hak
kında yeterli bilgi ler verirken, aynı zamanda sizi bir sonraki bö
lüme de hazırlayacak inşallah . Bir sonraki bölüme geçtiğiniz-
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de, sanki bu bölümü daha önce okumuş gibi hissedeceksiniz 
kendinizi ve aslında aynı ayet içinde birçok bilgi verildiğini, bu 
bilginin bir sonraki "Şifre" için de önemli bir kaynak teşkil et
tiğini kendiniz çıkarsamaya başlayacaksınız. 

Size tavsiyem, "Şifreler" i okurken, elinizin altında bir Ku
ran bulundurmanızdır; lütfen bana inanın ve bunu yapın . . . 

Yeterli l iğiniz arttıkça, birtakım şeyler hakkında derinleme
sine bilgi sahibi oldukça, bana inanın, Dünya' ya bakan pence
reniz o denli genişleyecek ki, o güne kadar size çok önemliy
miş gibi gelen birtakım eften püften konularla bir daha hiç i l 
gilenmeyecek, küçük birtakım dünya dertleri için kendinizi kah
retmeyeceksiniz! . .  

Çünkü, ister inanalım ister inanmayal ım, muazzam bir  "mu
cize" nin tam da göbeğinde yer alıyoruz; ama birtakım şeyleri 
bilmediğimiz için bunun tadına varamıyoruz . . .  

B u  bölümde verilen "göstergeler" i yeteri kadar inandırıcı bul
duğunuzda, bundan sonraki bölümde göreceğiniz "akrabalıkla
rımız" hususunda hiçbir tereddüt duymayacaksınız; doğaya ba
kışınız değişecek, kendinizi onun bir parçası gibi hissedeceksiniz. 

Ama aynı zamanda, bir başka şey daha göreceksiniz ve bu 
kez cidden ü rpereceksiniz: İçinizde Tann'nın Nefesi'ni taşıdı
ğına iyice bir vakı f olacaksınız; şeylere-olaylara-olgulara bakış 
açınız tamamen değişecek . . .  

Çünkü bileceksiniz ki, tüm bu Yaratış" size emanet edi lmiş! . .  
Siz hem her canlı şeyle akrabasınız; hem onların tümünün 

dışında, başka bir şeysiniz! . .  
Siz bir Halifesiniz ve bir Emanetçi' siniz! . .  
Melekler sizin önünüzde boş yere saygı i le  eğilmedi ler! . .  
Konumuzla i lgisi yok, ama söylemeden geçmek istemiyo-

rum; Kuran, tek tek kişiler tarafından değil, bir hayli geniş bir 
kunıl tarafından Türkçeleştirilmeli. Bu işlemde, bütün bilim dal
larından uzmanların bilgisinden yararlanılmalı; inanılmaz ye-
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terl i l ikte bir kaynak elimizin albnda; ama ne yazık ki hiç yarar
lanamıyoruz! . . 

Başlıyoruz! . .  
Şaşkınlıktan küçük dil inizi yutmaya hazır mısınız? . . 
Şimdi herkes sussun bakalım! . .  
Konuşma sırası Gökler ' de !  . .  
önemli b i r  not: Şifrelerdeki muhteme l hatalar hiç kuşkusuz 

"Gökler" i bağlamaz . . . Daha önce de söylediğim gibi, bu fakir 
de bir insan; herhangi bir hata tespit  edebiliyorsanız, bu, bu fa
kirin o ayeti hatal ı  yorumlayışından kaynaklanan insani bir ha
tadır  sadece; hepsi bu! . .  



ŞİFRELER - BİR 

YETERLİ ZAMAN 

"A11dolsı111, biz gökleri, yeri l'I! lıı ı ı ı/ar arasıııdakı
/eri altı  giiııde yarattık. " 

(Kaf. 38) 

''B aşlangıçta Tann göğü ve yeri yarattı . Yer boştu, yeryü
zü şekil leri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı .  Tann'nın 

ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. 
"Tanrı "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın 

iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı .  Işığa "Gündüz", 
karanl ığa "Gece" adını verd i .  Akşam oldu, sabah oldu ve i lk  
gün oluştu. 

"Tann, "Suların ortasında bir kubbe olsun, sulan birbirinden 
ayırsın" diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tann Gökkubbeyi yarattı. Kub
benin altındaki sulan üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye "Gök" 
adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. 

"Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gör
dü.  Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu."66 

Tevrat' ı  incelediğimizde yeryüzünün ve gökyüzünün 6 
günde oluştuğunu görüyoruz. "Yaratıl ış" bölümünde bunun 
detayları veri l iyor ve izleyen bölümlerde bu "6 gün" mesele
sine tekrar değinil iyor.67 

66 Tevrat, Yarahlış 1 / 1 -8; Yarahhş 1 /31 / Kutsal Kitap/Yeni Çeviri / Kitabı Mu
kaddes Şirketi, 2001 

b7 Tevrat, Mısırdan Çıkış 20 / 1 1  / Aynı Çeviri 
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Kutsal Kitap'tan anladığımız kadarıyla, yeryüzünün ve gök
yüzünün 6 günde oluştuğu konusunda herhangi bir kuşku 
yok . . .  "Aşamal ı Oluşum" şifresinde Tevrat'a tekrar müraca
at edeceğiz ve göreceğiz ki, bu 6 gün en ince ayrıntısına ka
dar betimleniyor. 

Bu "gün" kavramını "24 saat" olarak yorumlayan Musevi 
ve Hristiyan din adamları, her nedense bu meseleyi uzun boy
lu araştırmadıkları gibi; bir hata daha yaptılar ve bir yanlış yo
rumlama veya bir eksik yorumlama sonucu, Dünya'nm 6.000 
yaşında olduğunu iddia ettiler . . .  O kadar ki, ortaçağ Musevi bil
ginleri, Yarahlış' ın tarihini M.Ö. 3760 yılı olarak gösterdiler. Hat
ta, Angl ikan Kilisesi Başpiskoposu James Ussher, Yaratılış ta
rihini saatine kadar bildirmeye kalktı :  M.Ö. 4004, 22 Ekim, ak
şam saat 8! .. Yunan Ortodoks Kilisesi'nin dinbilimcileri ise daha 
mütevazi davrarup, sadece yıl belirtmekle yetindiler: M.Ö. 5508! .. 

Bu çabalar, her ne kadar hatalı dahi olsa, yine de kutsal ça
balardı; çünkü ilahiyatçılar Allah' ın ayetleri üzerinde çalışıyor, 
düşünce üretiyorlard ı .  . .  

"Yaratı l ış" inanana, çeşitli krall ıkların hükümdarl ık dönem
lerin in, Musevilerin Mısır '  dan ayrı l ış!annın, Hz. Süleyman'ın 
tapınağının yapılış tarihine kadar geçen sürenin ve tufandan 
önce ve sonraki patriyarkların dönemlerinin hesaplanması so
nucunda ulaşılmıştı . 

Bu döneme "Yaratılış" deği l de, "insanlık tarihi" denseydi, 
"Benzerleriyle Değiştirilenlerin Hikayesi" (Beyan Yayınlan, 2001)  
nedeniyle bunu kabul edebi l irdim; ama "Yaratılış" söz konu
su olduğunda bunun içine yerkürenin ve "üzerindeki azıkla
rın" oluşması da girdiği için, bu hesaplamaya itiraz etmek zo
rundayım . . . 

Tevrat' ta geçen bu "6 gün" ün benim için yetersiz bir zaman 
olduğunu; ama buna rağmen Kutsal Kitap'a bütün kalbimle 
inandığımı söylemekle yetineceğim; benim kuramım için daha 
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uzun bir süreye ihtiyacım var ve bel li ki, yakından tanıdığım 
ve yine bütün kalbimle inandığım bir başka kaynağa yönelme
liyim! . .  

Ancak, Kuran'ı incelediğimizde " i lk  gördüğümüz" de bu; 
yer ve gök 6 günde yaratı lmış.68 

Doğrusunu isterseniz, yerin ve göğün yaratı lışının 6 gün sür
mesi bana pek manidar geliyor. Her şeye gücü yeten Tanrı, ne-

den her şeyi bi r anda yaratmıyor da, yerküreye 2 gün,69 "yer
küre üzerindeki azıklara" 4 gün70 ayırıyor? . .  

Oysa bil iyoruz ki, "O bir  şeyi istediğinde, buyruğu sadece 
şunu söylemektir: 'Ol ! '  O artık oluverir."71 Ve yine biliyoruz ki, 
"Gökleri ve yeri hak olarak yaratan O' dur. "Ol" dediği gün, he
men oluverir"72 Ayrıca, Allah "bir işe ve oluşa hükmettiğinde 
ona sadece "ol" der; o hemen oluverir."73 şeklinde bir inanca da 
sahip değil miyiz? . .  Bu inancımızı destekleyen bir diğer kanıt 
da, "Biz bir şeyi dilediğimizde, onun hakkında söyleyeceğimiz 
söz, "ol" demekten ibaretti r; o hemen oluverir."74 değil mi? . .  

Bu anlamda, "Emrimiz bir tektir; bi r göz kırpma gibi
dir."75 diye mesaj gönderen Güç, her şeyi neden bir göz kırp
ma süresi içinde yaratmıyor; buna gücü yetmiyor mu? . .  

Neden bir "an" değil de, 6 gün? . . (Bunu ilerde irdeleyeceğiz. ) 
Ayrıca bu "gün" de ne Allahaşkınıza? . .  (Şimdiki konumuz 

bu işte . )  

lı8 Kaf, 38; Araf, 54 ;  Furkan, 59; Yunus, 3 ;  Hud, 7 ;  Secde, 4 ;  Hadid, 3 
b<J Fussi lct, 9 
70 Fussi lct, 10  
71 Yasin, 82 
72 En'am, 73 
73 Mümin, 68 
74 Nah!, 40; Bakara, 1 1 7  
7 5  Kamer, 50 
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Tevrat' ın "Yaratılış" bölümünde gördüğümüz gibi, "Akşam 
oldu, sabah oldu, ilk gün oluştu ."  mealindeki söylem, bu 
"gün" lerin bizim "24 saatimiz" olduğunu mu gösteriyor? . .  (Mus
evi i lahiyatçılar; hadi, kımıldayın bi raz! . . ) 

Bu "gün" ü neden araştırdığımı merak ediyor olmalısınız, 
değil mi? . .  

Araştırıyorum; çünkü 24 saatlik b i r  gün, çok kısa! 
"Ne için kısa?" diyecek olursanız, bunun cevabını şimdi ver

mem; o i lerde, uzun uzun konuşacağımız bir şey . . .  Şimdi yap
maya çalıştığımız şey, Yaratılış' ın ne kadar sürdüğü;  6x24 saat 
mi, yoksa başka bir "şey" mi? . .  

Bunu araştı rmaya hakkımız var mı, diye endişe ediyorsanız, 
çok hata ediyorsunuz demektir; çünkü "bunu araştırmaya hak
kımız var mı"yı bir kenara bı rakın, bunu araştırmak zorunda
yız, hatta buna mecburuz! . .  76 

Bu mecburiyeti duyan biri daha var; ve bakın Kaf Suresi'nin 
38 . ayetini meal lendiri rken ne diyor: "Ve Bizim gökleri ve yeri 
ve aralarındaki her şeyi altı devrede yarattığımızı ve bizi hiç
bir yorgunluğun etki lemed iğini bi lenler için." 

Sonra da şu açıklamayı yapıyor: "Bu bağlamda vurgulan
ması gereken husus, eski Arap dili ku llanımında "yevm" 
(gün) teriminin her zaman yirmi dört saatlik "yeryüzü günü" nü 
göstermeyip aynı zamanda uzun ya da kısa herhangi bir zaman 
dil imini i fade ettiğidir. Burada ve Ku' ran'ın başka yerlerinde 
kozmik bir anlam i le kullanılan "eyyam" (günler) çoğul ismi 
ise, en doğru olarak "devre" şeklinde çevrilebil i r. "77 

Bunları söyleyen Muhammed Esed, klasik meallerdeki 
"gün" için, Furkan 59. ayette "evre" demeyi tercih ederken; 

76 A li İmran, 1 91 
77 Muhammed Esed / Kur'an Mesajı / Meal-Tefsir / İşaret Yayınlan, 2000 

73 



Yılmaz Yunak 

Araf 54. ayeti, "gökleri ve yeri altı çağda yaratan." diye meal
lendirmektedir. 

Esed, bunu yaparken hiç kuşkusuz kendisiyle çelişmiyor; çün
kü bir başka yerde Arapçada "gün" anlamına gelen "yevm" söz
cüğünü anlahrken, bunun "ister "çağ" gibi son derece uzun, is
ter "an" gibi son derece kısa olsun, her türlü süreyi ya da zaman 
aralığını ifade etmekte olduğunu" söylüyor ve ekliyor: "yirmi
dört saatlik bir güne karşılık olarak kul lanılması, onun pek çok 
çağrışım içinden sadece biri durumundadır." (Sayfa 223, 43. not. ) 

Hüseyin Atay' ın Arapçasının ve ilminin yeterli l iğinden 
kuşku duyar mısınız hiç; ama bakın üstad Furkan 59'u nasıl me
allendiriyor: 

"Gökleri, yeri ve ikisi arasındakilerin altı aşamada yaratan, 
sonra da arşın üzerinden hükmeden Rahman' dır, bunu bi lene 
sor."78 

Aynı Atay, Kaf 38' i ise şöyle tercüme ediyor: 
"Andolsun, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları al tı 

evrede yarattık." 
Peki, bu adamlar neden böyle yapıyorlar; insanların akl ını 

mı karıştırmaya çal ışıyorlar? ! .  
Kuşkusuz, hayır ! . .  
İ nsanları , Kuran'ın anlat ım zenginl iğinden yararlandı r

maya çalışıyorlar; kimsenin düşüncelerini kısıtlamaya, don
durmaya hakları olmadığının bi l inci içinde davranıyorlar; 
hepsi bu ! . .  (Asl ında, hepsi bu deği l tabii ;  belki farkında bi le 
deği l ler; ama Kuran' ı  çok iyi bi ldikleri için, gönül gözlerini 
etkileyen "karine hasleti" onları böyle ihtiyatlı olmaya i tiyor . . .  
İh tiyatl ı l ar; çünkü Yaratıcı 'n ın o tanımlamalarötesi kud reti 
hakkında bil inçlerindeki inanç ve bilinçaltlarındaki derin hay-

78 Hüseyin Atay / Kur' an Türkçe Çeviri / Yurt Bilimsel Araşbnnalar ve Yayın
cıl ık / İstanbul, 1 998 
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ranhk duygusun sentezi, "insanoğlunun ve içine ü flenen ne
fes" in zamanlaması konusunda onları belki bel l i  bel i rsiz de 
olsa b ir  yerlere doğru sürüklüyor. Onlar bu konuda çok şey 
bi ldikleri için ve çok bi len doğal olarak çok tereddüt ettiği 
için çok açık olamıyorlar; ama bu fakirin korkabi leceği hiç
b i r  şey yok. Bu "zamanlamayı" i lerde anlattığımda, şaşkın
l ıktan donakalacaksınız ! . . )  

Ayrıca, Kuran d a  kendisini böyle tarif etmiyor mu; "Allah, 
sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden 
bi r kitap halinde indirmişti r."79 diye . . .  

Şu ana kadarki incelemelerimiz, Arapçada "yevm'' olarak 
geçen "gün" kavramının bizim 24 saatimize denk bir süre ol
mayabileceği1ı i gösteriyor; ama hiç kimse kesin olarak "bu böy
ledir" dememeli tabi i ! . .  

O halde, bi raz daha "detay"a inmem iz ; "bi l ime uygun ola
rak fası l  fasıl detay landır ı lmış Kitap" ı biraz daha irdelememiz 
gerekiyor . . . 

Kuran, "gün" konusunda bize daha başka şeyler ifade ede
bi lecek tanımlamalarda bu lunuyor mudur dersiniz? . .  

Örneğin, ben Kuran' da  hiç "24 saat" tanımına rastlamadım; 
ama çok i lginç iki tanımlamaya rastladım Mesaj ' da! . .  Öylesine 
ilginç ki; bu tanımlamaların  ne anlama ge leb i leceğini iyice kav
rayabi lmek için Einstein diye bir dahinin ortaya çıkmasını bek
ledi insanl ık ! . . 

Mesela, sizce bir gün, bin y ı la  denk olabi l ir  mi; veya elli bin 
y ı la? . . 

İ lginç bi r soru deği l mi?  . .  
Kuran'a göre, sorunun yanıtı "evet" ! . .  
Bu  daha i lginç değil m i ?  . .  

79 Zümer, 23 
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Öyle bir "gün" düşüneceksiniz ki, bu gün "bin yıla" veya 
"el l i  bin yıla" denk bir gün olacak! . .  

İşte karşınızda insanı adeta büyüleyen i fadeler; siyak ve si
bakıyla birlikte hem de: 

"Allahtı r ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde ya
ratmış, sonra arş üzerinde egemenlik kurmuştur. O'nun dışın
dakilerden size ne bir dost vardır ne de şefaatçı .  Hala düsünüp 
ibret almayacak mısınız? 

"İş ve oluşu gökten yere doğru çekip çevirir; sonra o O'na 
yükselip çıkar: Bir günde ki, süresi, sizin saymakta olduğunuz gün
lerden bin yıla denktir. 

"İşte budur Al lah! Gaybı da, görüneni de bilen O' dur. Aziz'dir 
O, Rahim'dir.""° 

"Yükselme boyutlarının / derecelerinin sahibi Allah' tandır o.  
"Melekler ve Ruh, miktarı el l ibin yı l  olan bir günde yükse

l ir O'na."81 

"Senden aceleyle azabı istiyorlar: Allah, vaadine asla ters düş
mez . Şu da bir gerçek ki Rabbi11i11 katındaki bir gün, sizin saymak
ta oldıığu ımzıın bin yılı gibidir. "82 

İşte böyle! . .  
Gerçekten i lginç; değil mi?! . 
Göklerin ve yeryüzünün 6 günde yaratıl ışı 6x24 saat mi; 

6x1 000 yıl mı; yoksa 6x50.000 yıl mı? . .  
6 Gün mü, 6.000 yıl mı, yoksa 300.000 yı l  mı? . .  
Soru bir başka şekilde de sorulabi l i r  tabi i :  
Göklerin ve yerin yaratıl ışı 6.000 yıl mı ,  300.000 yı l  mı ;  yok

sa 6.000 evre veya 300.000 devre mi, çağ mı, aşama mı? . .  

80 Secde, 4,5,6. / Yaşar Nuri Ôztürk / Surelerin iniş Sırasına Gö re  Kur' an-ı Ke
rim Meali / Yeni Boyut, 1 997 

81 Mearic, 3, 4 / Yaşar Nuri Ôztürk (Aynı meal ) 
82 Hac, 47 / Yaşar Nuri Öztürk (Aynı meal)  
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Yoksa tüm bunların dışında, tabi i  bu olası l ıkların verdiği i l
hamla birlikte; "İnsan aceleden yarahlmışhr. Ayet/erimi size gös
tereceğim. Benden acele istemeyin."83, 

"Onu hemen okuyasın diye dilini hareket ettirme. Onu top
lamak ve okumak bize düşer. O halde biz onu okuduğumuz
da, sen onun okunuşunu izle. Son ra on u açıklamak da bizim işi
miz olacaktır. "84 

"O odur ki, size ayetlerini gösteriyor." ,85 
"Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bi lenler için."86 gibi 

uyarı lar dikkate alındığında, bambaşka bir zaman dilimi mi söz 
konusu? . .  

Bu  "detaylandırmalar"ın ışığında ayetlerin bize gösterildiği-
ni varsayal ım; peki, onları tanıyabilecek miyiz acaba? . .  

İnanmayacaksınız; ama cevap yine "evet !" !  . .  
Hiç kuşkusuz tanıyacağız; çünkü bu  da  bize bildiri l iyor; 
"Hamd olsun Allah'a. O size ayetlerini gösterecek de siz onla-

rı ta11 1yacaksı111z.  Senin Rabbin, yapmakta olduklarınızdan ha
bersiz deği ldir."87 

Cümleyi değişik bir i fadeyle görel im mi :  
"Övgü Al lah'ad ır: O, belgelerini size gösterecek, siz de onla-

rı l1i/eceksiniz .  Rabbin yaptıklarınızdan habersiz deği ldir.88 
Vay canına! . .  
Atay Hoca, "belge" diyor; belge! . .  
Bize belge mi gösterilecek ve biz de  o belgeyi bi lecek miyiz 

yani? . .  

83 Enbiya, 37 
fl4 Kıyamet, 1 6-1 9  
R 5  Müm in, 1 3  
"6 Zariyat, 20 
87 Nemi, 93 / Yaşar Nuri Öztürk / Ayn ı mea l 
RR Kannca-Neml, 93 / Hüseyin Atay / Aynı meal 
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Muhammed Hamidullah ne diyor bu konuda: 
"Övgü Allah' al O, göstergelerini size gösterecek, siz de on-

ları tanıyacaksınız"89 
Gösterge mi?! .  Bu kadar "açık" mı gerçekten?! 
Muhammed Esed'e bakalım mı: 
"övgüler olsun Allah'a! Alametlerinin gerçek olduğunu size 

gösterdiğinde (ne iseler) onları tan ıyacaksınız."90 
Gördünüz mü; dil zenginliği, anlahm muhteşemliği, "içi içe 

ikili manalar" bu işte! 
Ayet, belge, gösterge, alamet! . .  
Peki, konumuza dönecek olursak; bu ayet / belge / göster

ge / alamet bize gerçekten gösterilmiş olabi l ir  mi? . .  
Daha i lginç bir soru: Peki; b iz bunları gerçekten tanımış ola

bi l ir  miyiz? .. 
Artık çok rahat tahmin edebileceğiniz gibi, cevap yine 

"evet" ! . .  
Kocaman bir "evet" ! . .  
Bu  kanı tlar (ayetler, belgeler, göstergeler, alametler) kendi

sini tanıyabi lecek olanlara gösterildi ve bu " tanıma" ya yetkin 
olanlar bizim adımıza, tüm insanlık adına onları tanıdı lar! . .  

Musevi ve  Hristiyan i lahiyatçı lar, Kuran insanlığın bilgisi
ne sunulana dek, hata yapma hakkına sahiptiler belki, bu ko
nuda fazla bir şey söylemek istemiyorum; ama Hz. Muhammed 
tebliği i fa ettiğinde, tüm insanlık gibi, bu ilahiyatçılar da bu kay
naktan yararlanmalı, her şeyi daha iyice anlamak için önleri
ne sunulan imkandan ve görevden tabii, yararlanmahydılar . . .  

Konumuza dönecek olursak; Nemi Suresi'nin 93. ayetinde 
açıkça bildirildiği gibi, bu göstergeler onları tanımaya yetkin 

s9 Nemi, 93 / Muhammed Hamidullah I Aziz Kur' an I Beyan Yayınlan, 2000 
90 Nemi, 93 / Muhammed Esed / Kur'an ML>sajı / İşaret Yayınları, 2000 
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kişiler aracı lığıyla tüm insanlığa bildirildi ve bu yetkin kişiler 
her şeyi net bir biçimde "okuyarak" bu alametleri / işaretleri gör
düler ve tanıdılar ! . .  

Milattan sonra 18 .  yüzyıla gelindiği halde, Batı bil imi yer
yüzünün 6-7 bin yaşında olduğuna inanıyordu; ve bu süre "her 
şey" için son derece yetersizdi tabii !  .. (Esasında Darwin, işte bu 
nedenle alaya alınıyordu; çünkü kendisinden bin yıl önce ger
çekleri gören ve yazan İslam bi lginlerinden öğrenip i leri sür
düğü şeylerin gerçekleşmesi için milyonlarca, hatta milyarlar
ca yıla ihtiyaç vardı . )  

Her zaman olduğu gibi, yiğidi öldürelim; ama hakkını ye
meyelim; yine Batı bi l imi sayesinde, ayetleri okumayı bizden 
daha iyi becerebilen Batı bilimi sayesinde artık biliyoruz ki, Arz, 
öyle 6-7 bin yaşında falan değil !  . . 

Her şey için bol bol zaman mevcut; İlahi Kozmik Tasarım, 
bu konuda da bir hayli cömert davranmış! . .  

"Çözüm-Bir" d e  bunu detaylandıracağız; v e  Kozmik Mate
matiğin sırlarına, bu sırlarla birl ikte başka bi rtakım şeylere de 
vakıf olacağız!  . .  

Aynen "bildiri ldiği" gibi ! . .  
İşte birinci şi fremiz: Yeterli zaman! . .  



ŞİFRELER - İKİ 

su 

"Ta11rı, 'Sıı/ar ca11/ı yaratıklarla dolıııı taşsm . . . .  · diye 
buyurdu . "  

(Tevrat / Yar.:ıtılış 1 / 20) 

B u şifremizde, Yarahlış ile "su" yun il işkisini araşhracağız; ba
kalım. Gökler "su" konusunda neler söylüyor? .. Bir başka 

ifadeyle, Yarahlış için "olmazsa olmaz" şartlardan biri de su mu 
acaba? . .  

İ lk şi fremizde olduğu gibi, yine Tevrat' la başlayalım mı? 
"Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarath. Yer boştu, yeryüzü 

şekil leri yoktu engin karanlıklarla kaplıydı .  Tann' nın Ruhu su
ların üzerinde dalgalanıyordu.  

"Tann, 'suların ortasında bir kubbe olsun, sulan birbirinden 
ayırsın' diye buyurdu . 

"Tann, 'Göğün alhndaki sular bir yerde toplansın, kuru top
rak görünsün' diye buyurdu ve öyle oldu. 

"Tanrı, 'Sular canlı yarabklarla dolup taşsın, . . '  diye buyurdu. 
"Tanrı, 'Verimli olun, çoğa lın, denizleri doldu run, . .  . '  diye

rek onları kutsadı."9ı 
Tevrat' ın "Yaratılış" bölümüne dayanarak şunu rahatlıkla 

söyleyebil iriz ki, yaşam için önemli ögelerden biri, belki bi rin
cisi su . . . Arz oluşturulurken, yeryüzünün bir parçası olarak suya 
nasıl bir önem atfedildiği açıkça görülüyor; üstelik ayetlere göre, 
ilk canlı yarabklar da sularda oluşuyor, yaşam sularda başlıyor! . .  

ııı  Tevrat, Yarat ı l ı �  1 / 1 ,  2 ,  6 ,  9 ,  20, 22  
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Bu, son derece hayati bir konu: Tevrat'ın ilk bölümü olan "Ya
rahlış" bölümünü incelediğiniz.de görüyorsunuz ki, ilk 4 gün Arz'ın 
oluşumunun bir kısmının tamamlanmasına ayrılmış; 18. ayetin 
sonunda, Arz'ın canlılar hariç her şeyi ile oluştuğuna şahit olu
yorsunuz, nitekim 19. ayet, "Akşam oldu, sabah oldu ve dördün
cü gün oluştu." diye bitiyor . . .  (İslam ilahiyatçılan hemen itiraz et
mesinler; gökler ve yeryüzünün oluşumu Kuran' da belirtildiği gibi 
"2. Gün" ün sonunda oluyor. İkinci gün, gökkubbe yarahlarak su
lann arasına bir engel konuyor; yeryüzü ve gök birbirinden ay
nl ıyor. "Yeryüzündeki azıklar" ın oluşması 3. gün başlıyor ve in
san dahil her şeyin tamamlanması yine Kuran' da bildirildiği gibi 
4 gün sürüyor; böylece gökler ve yer 6 günde yarahlmış oluyor. )  

20. Ayete kadar, çok açık olarak tespit edi len şey, Arz' da he
nüz herhangi bir canlının olmadığı . Sı ra yaşamın oluşturulma
sına geld iğinde, Tann'nın ilk emri, 20. ayette gördüğümüz gibi, 
"Sular canlı yarahklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gök
te kuşlar uçuşsun." oluyor. 

Tevrat' ı  inceleyenler bil irler ki, "yarahl ış", b ir  başka i fadey
le Arz' ın oluşturulmasından Adem' in oluşturulmasına kadar 
geçen süre, belirli b ir  sistematik içinde ve kronolojik olarak ve
r i l i r  . . .  Söz gelimi, Adem' in topraktan yaratı larak "yaşayan bir 
varlık" haline gelişi, "Yaratılış" bölümünün ikinci kısmında, 7. 
ayette anlatı l ır. Ama i lk canlı ların oluşması, hiç kuşkusuz, hiç 
tereddütsüz bir şekilde anlaşılacak kadar açık olarak bel irtilmiş
ti r ve ilk canl ı  sularda ortaya çıkmaktadı r . . .  

İ lk yaşamın sularda ortaya çıkması kadar manidar olan bir 
başka şey de, "yerin boş olduğu, yeryüzü şeki l lerinin olmadı
ğı bir anda, Arz' da su bulunmasıdır :  Yaratı lış l' in 2. ayeti na
sıldı: "Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kap
lıydı. Tann'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu." . . . (Bu 
ilginç ifade, en az bu kadar, hatta daha da ilginç bir şekilde, Hud 
Suresi'nin 7. ayetinde geçmektedir. Buna birazdan değineceğim.)  
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Tevrat' ın, suya özel bir önem atfettiği su götürmez bir ger
çek! . .  

Güneş Sistemi içinde yer alan gezegenlerde, sadece Arz' da 
yaşam var; ve su da sadece yeryüzünde mevcut. . .  Başka yer
lerde, tanımlayamayacağımız bir canlı türü olabilir, hatta H20 
olmayan bir su bi le; ama bu, bizim açımızdan herhangi bir şeyi 
değiştirmez; zira konumuz biyolojik olarak tespit edebileceği
miz bir yaşam türü . . .  Bi tki, hayvan ya da insan! . .  

Ve şurası kesin ki, su olmayınca, bu biyolojik yaşam şekli de 
olmuyor! . .  

O halde, bu bilinen biyolojik yaşama hi tap eden Mesaj' da, 
bu yaşam türünün olmazsa olmazı su ile i lgili önemli  tespi tler 
olmalı; hatta bu maddeye Kuran' da da özel bir önem atfed i l 
meli, değil mi? . .  

Kuran'ı incelediğinizde neredeyse yüzlerce yerde sudan bah
sedildiğine tanık oluyorsunuz . . .  Özellikle "yağmur" olarak be
timlenen "su" yun ne denli önemli bir madde olduğu, yağmur 
yağmaması halinde canlılığın nasıl çaresiz kalacağı etraflıca an
latılıyor; ama ben, en önemli saptamanın Müminun Suresi'nde 
olduğuna inanıyorum. Bu Sure'nin 18. ayeti bir hayl i  manidar: 

"Gökten bir ölçü ile bir su indirdik ve onun yerde durma
sını sağladık. Oysa Biz, onu giderme gücüne de sahibiz."92 

"Gökten suyu ölçüyle indirdik de, onu yerde durdurduk Şüp
hesiz, onu gidermeye de gücümüz yeter."93 

"Gökten belli ölçüde bir su indirdik de onu yeryüzünde dur
durduk. Elbette ki biz, onu gidermeye de gücü yetenleri ."94 

92 Elmalılı Hamdi Yazır /  Kur' an-ı Kerim ve Yüce Meali / Huzur Yayınevi, 1994 
93 Hüseyin Atay/ Kur' an-Türkçe Çeviri / Yurtbi l imscl Araşhrmalar ve  Yayın

alık, 1998 
94 Yaşar Nuri ÔZtürk/Surelerin İniş Sırasına Göre Kur'an-ı Kerim Meali / Yeni 

Boyut, 1 997  
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"Ve gökten, ölçüyle su indirdik. Sonra onu, yeryüzüne yer
leştirdik.  Oysa, onu gidermeye de gücümüz yeter."95 

Ayetten anladığımıza göre, yeryüzü oluşturulduğunda bir 
suya sahip değildi; gökten ''belli bir ölçüde" su indirildi; ve an
lahmın daha i lginç tarafı, bu suyun yeryüzünde "kalması / dur
ması" sağlandı; bu su, yeryüzüne "yerleşti ri ldi" 

Bu su "yağmur" değildi; çünkü Kuran'ın birçok yerinde özel 
bir önem atfedi len Yağmur'un anlahmı böyle deği l . . .  Zaten, söz 
konusu edilen su yağmur olsaydı, "bi r ölçü i le" indiri ldiğinin 
söylenmesine gerek olmazdı; ama daha önemlisi, bu suyun "yer
yüzünde tutulduğu",  bu suyun "yeryüzünde kalmasının sağ
landığı" ;  bu suyun, yeryüzüne "yerleştiri ldiği" açıklanmazdı . . .  

Diğer pek çok ayetin anlatımından, anlatılan şeyin yağmur 
olduğunu hemen anlıyorsunuz . . . 

Bu su, başka bir şey ! . .  
Bu, i l k  su ! . .  
Du madde, gökten indiri l iyor, yerde kal ması sağlanıyoı� yer

yüzüne yerleşti ri l iyor ve ayetin sonunda yine bir hayli mani
dar bir  uyarıda bulunuluyor: " İstersek onu gideri riz !"  

Bi l im dünyasında bu konuda iki teori mevcut. Birincisi, Arz'a 
su buzundan oluşan bir meteorun çarptığı; ikincisi, yaşama i liş
kin "sporlar"ın gökyüzünden yeryüzüne ulaştığı . . .  

Bu  iki teorinin yüzde yüz  doğru olduğunu söylemiyorum 
tabii; ancak bilimin söylediği i le Mesaj' ın söylediği birbirine çok 
benziyor . . .  

B u  benzerliğin çağrışhrdığı bir başka saptama, yaşama kay
naklık eden bu sporların, -henüz atmosferin, dolayısıyla "bir 
koruma"nın olmadığı bir ortamda- Güneş' in öldürücü ışınla
rından etkilenmemesi için ya bir kayanın içinde yeryüzüne ulaş-

95 Muhammed Hamidullah / Aziz Kur' an-Çeviri ve Açıklama / Beyan Yayın
lan, 2000 
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ması gerektiği, ya da bir suyun içinde! . .  "Canlı l ık'' tanımlama
mız için önşart su olduğuna göre; gökten bi r ölçü ile indiri len 
bu suyun içinde, büyük ihtimalle ilk organik maddeyi oluştu
racak "kodlanmış komutlar silsi lesi " de mevcuttu . . .  

Yani bu suya, bizim bildiğimiz her şeyden çok daha önce 
"Ol ! "  . .  " denmişti! . .  

Ayetteki "bir ölçü" belirmesi de çok manidar. Su az olsaydı, bel
ki yaşamın başlamasına veya devamına yetmeyecekti; veya çok 
olsaydı, "kara" olmayacağı için, deniz canlıları dışında herhangi 
bir canlı için imkan sağlamayacakb; dolayısıyla insan için de ta
bii ! . .  Ancak "bir ölçü" ile gönderilirse, her şey mümkün olacakb . . .  

Ve, oldu da!  . .  
B u  bölümde zikred il mesi gereken b i r  başka ayet, Nahl Su

resi' nin 65. ayeti : "Allah, gökten bir su indirdi  de onunla, ölü
münden sonra yeryüzüne hayat verdi .  Kuşkusuz, bunda ku
lak verip dinleyen bir topluluk için mutlaka bir mucize vardır."96 

"Gökten su ind i ri p  onunla, ku ruyup k.ıtılaştıktan sonra top
rağa yeniden hayat veren Allah' tır. Şüphesiz bu olguda dinle
meye niyeti !  olan lar için bir ders vardır."97 

"Allah, gökten bir su indirdi; sonra ölü yeryüzünü, o suy
la diril tti . İşte bunda, dinleyen kimseler için, gerçekten, bir gös
terge vardır. ''98 

"Allah gökten su indirir ve onunla ölümünden sonra yeri 
diriltir. Doğrusu, dinleyen bir topluma bunda bir ders vardır."99 

Ayetlerin omurga noktası, "ölüm" ve "haya t" ; ayetler, su
suzluğun "ölüm"ü, suyun ise "yaşam"ı simgelediğini çok açık 
bir biçimde gözler önüne seriyor. 

% Yaşar Nuri Ôztürk / Aynı meal 
97 Muhammed Esed I Kur' an Mesajı I Meal-Tefsir / işaret Yayınlan, 2000 
98 Muhammed Hamidullah / Aynı meal 
99 Hüseyin Atay / Aynı meal 
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Su varsa, yaşam da var; su yoksa yaşam da yok! . .  
Muhammed Hamidullah' ın, "Allah, gökten bir su indirdi; 

sonra ölü yeryüzünü, o suyla diriltti ." ifadesi üzerinde biraz dü
şündüğünüzde, bu üslubu, "aslında yeryüzü o ana kadar ölüy
dü; su göndererek ona can verildi." biçiminde anlamak herhal
de zorlama bir yorum olmasa gerek! .. Aynca, Hüseyin Atay ha
riç, diğer mealcilerin "geçmiş zaman" anlahmı, Kuran' ın genel 
tarzı içinde her ne kadar yüzde yüz bel irleyici olmasa da, yine 
de bir hayli anlamlı !  . .  

Tabiattaki başka hiçbir madde, yaşam i le  bu denli yakından 
irtibatlandınlmıyor Kitap' ta . Kuran'ı etraflıca araşhrdığınızda 
edindiğiniz sonuç; hava, toprak ve ateşin, bildiğimiz anlamda 
canl ı l ık için önşartlar olmadığı . . .  

İ lle de su olacak! . .  
Daha önce de söylediğim gibi, direkt olarak "yağmur''u anla

tan ayetlerden hiç söz etmiyorum size; benim üzerinde durduğum, 
bir başka su! . . Olmazsa öldüren, olursa dirilten /hayat veren su! .. 

Peki, su neden bu denli önemli? . .  
İnsan " topraktan" yaratı lmadı mı; o halde Mesaj verilerine 

göre, toprağın sudan daha önemli olması gerekmez mi? ! .  
Gençliğimde bir fi lm seyretmiştim; o filmde, b ir  vadide bir 

rüzgar esiyordu ve bir süre sonra toprakta insan biçiminde bir 
şekil oluşturuyordu . Sonra da o "şeki l" ayağa kalkıp yürüme
ye başlıyordu . . .  

Halk arasındaki yaygın inanış da bu . . .  
Oysa, her şey hiç de  böyle değil !  . .  
Kitap kuşkusuz bazı ayetlerinde insanın topraktan oluştu

rulduğunu söylüyor; IOO ama nasıl bir toprak bu? .. (Toprak 9 ayet
te geçiyor. ) 

100 Nl.'CJTI, 32; Fahr, 1 1 ;  Hud, 61 ;  Mümin, 67; Kehf. 37; Müminun, 12; Rum, 20; 
Hac, 5; Ali İmran, 59 
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Bunun nasıl bir toprak olduğu, Mesaj ' ın bütünü içinde iyi
ce vurgulanıyor tabii : Örneğin "balçık" ya da "çamur'' ıoı . . . (Bu 
niteleme de 9 ayette geçiyor. ) 

Toprağın, balçık ya da çamura dönüşebilmesi için gerekli olan 
şey nedir; su değil mi? . .  

Yeryüzü yarabldığında, toprak zaten mevcuttu; zaten mev
cuttu ama "ölüydü", "dirilti lmesi" gerekiyordu; o ölçülü su, o 
yeryüzünde kalması / durması sağlanan su, o yeryüzüne yer
leştirilen su işte bu nedenle indiri ldi !  . .  

Aslında, "o  suyun giderilebileceğinin" önemle hatırlablması, 
"yaşam"ın son bulacağının bir başka ifade biçimi değil midir?! . 

Ve, "kesin olarak bildiğimiz gibi", o su bir gün gerçekten "gi
deri lmeyecek mi" dir?! 

Bu durumda, "Made� su bu denli önemli, bu denli elzem; o hal
de, insanın veya canlıların sudan yaratıldığı neden hiç söylenmiyor 
Kuran' da; oysa Tevrat'ta bunu görmüştük!?." diye sormalısınız? . .  

Söylenmiyor bu sizce?! .  
Biraz daha Kuran okuyal ım m ı ; mesela, Furkan Suresi 'nin 

54. ayetini? . .  
"Ve sudan insan yaratan O' dur. Sonra onu, akraba ve hısım 

hal ine getird i .  Ve Rabb' in, her şeye gücü yetendir! " I02 

"Sudan bi r insan yara tıp . . .  " 1 03 

" İnsanı sudan yara tarak . .. "104 
Gördünüz mü? ! .  
"Toprak" ın, "çamur" veya "balçık" haline dönüştürülerek 

bir başka biçimde i fade edilmesinin alhnda yatan da işte tam 
olarak bu zaten! . .  

ı o ı  S.ld, 7 1 ;  Hicr, 26-28-33; En'am, 2; Saffat, 1 1 ;  Secde, 7; Rum, 20; Rahman, 1 4  
102 Muhammed H amidullah / Aynı meal 
103 Yaşar N uri Ôztürk / Aynı meal 
Hl4 Hüseyin Atay / Aynı meal 

86 



KURAN'DAKİ MAYMUN / Kutsal Kitaplara Göre Evrim 

Bakın; konuya bir başka açıdan daha yaklaşalım ... Kuran' da, 
insanın oluşturulmasına ilişkin " ilk madde" olarak telakki edi
lebilecek başka anlahmlar da mevcut; isterseniz onları da gö
relim (Yine, değişik mealcilerin i fadeleriyle): 

Embriyo, kan pıhhsı, yumurta hücresi, yapışkan. (Alak, 2) 
Dökülen meni, akıhlan meni, akıhlan bir sperm damlası. (Kı

yamet, 37) 
Basit bir su, basit bir sıvı, bayağı bir su, adi bir damla su. 

(Mürselat, 20) 
Atı lan bir suyun parçacığı, dökülmüş bir su, ahlagelen bir 

su, fışkırhlıp atılan bir su, spermalı bir sıvı . (Tarık, 6) 
Sperm, dökülmüş su, tek bir sperm damlası. nutfe. (Yasin, 77) 
"Toprak / balçık /  çamur" i fadelerinin dışındaki tüm bu ve 

benzeri sözcükler, Kuran' ın burada saymadığım muhtelif yer
lerinde daha geçiyor . . .  

Şimdi, yukardaki satırlara bakarak, tüm bu anlatımlardaki 
"ortak nokta"yı, "ortak öz"ü tespit eder misiniz lütfen! . . 

Gayet tabi i  hemen tespit ettiniz; su! . .  
Su ! . .  
Şu  halde, " insan" dışındaki canl ı lara geçebil iriz . . .  
Yaratış sadece insana münhasır değil tabi i !  . .  
Bunun için, Nur Suresi 'nin 45. ayetine ne dersiniz: 
"Allah, tüm canlıları sudan yarattı . Onlardan kimileri kar

nı üzerinde yürür, kimileri i ki ayak üstünde yürür, kimileri de 
dört ayak üstünde . . . " 105 

"Ve Al lah, her canl ıyı sudan yaratmıştır . . . .  " 1 06 

"Allah, bütün canlıları sudan yaratmıştır . . . . " 107 

Enbiya Suresi'nin 30. ayetine de bakalım mı? 

105 Yaşar Nuri  Ôztürk / Ayru meal 

106 Muhammed Hamidul lah / Aynı meal 

107 Hüseyin Atay / Aynı mea l 
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"O küfre sapanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitişik idi, 
biz onları ayırdık. Her canlı  şeyi sudan oluşturduk. Hala 
iman etmeyecekler mi?" ııııı 

" . . .  bütün canlı ları sudan yarattığımızı . . .  " 109 
ve yaşayan her şeyi sudan yarattığımızı . . . " mı 

İl im adamları ayeti nasıl meallendiriyorlar: 
Her canlı şey; yaşayan her şey, bütün canlılar! . .  
İşte o "ölçülü" su yeryüzüne bu nedenle "indirildi"; yeryüzün

de bu nedenle "tutuldu", yeryüzüne bu nedenle "yerleştirildi" 
Çünkü "bütün canlılar" ondan yaratı lacaktı . 
Tevrat' ta da aynı şeyi görmemiş miydik: "Tanrı, 'sular can

lı yaratıklarla dolup taşsın . . .  ' diye buyurdu" 
Ve nihayet, son olarak, Hud Suresi'nin 7. ayetini okuyoruz: 
"O, odur ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. O'tıun  arşı 

dıı sıı  iizerinde idi. " 1 1 1 

''Ve -Arş 'ı su üzerinde iken,- . . .  gökleri ve yeri altı günde . . .  " 1 1 2 
Ve (hayatı yarattığı sürece) O'nun kudret tahtı suyun iis

tii ııdeydi. "1 1 3 

(Tevrat, Yaratılış 1 / 2; hatırladınız mı; ''Tanrının Ruhu suların 
üzerinde dalgalanıyordu" . . . Muhammed Esed ne diyordu: "Ve 
(hayatı yarattığı sürece) O'nun kudret tahtı suyun üstündeydi." 
Hadi, bazılarını kızdırmadan, öfkelendirmeden bir parça doku
nup geçeyim: Hayat yaratılırken, Arz oluşturulurken, Allah'ın 
görevlilerinin oluşturduğu hiyerarşi tam da suların üzerindey
di gerçekten . . .  Her şeyi yerli yerine koyuyor, her şeyi düzenliyor, 

lll!I Yilşar N uri Ôztürk / Aynı meal 
1 09 Muh,ımmcd Hamidullah / Aynı meal 
ı ıo Muh.ımmcd Esed / Aynı meal 
1 1 1 Yaşar Nu ri Ôztürk / Aynı meal 
1 1 2  Muhammed Hamidullah I Aynı meal 
1 13 Muhammed Esed / Aynı mı:al 
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her şeye bir ölçü ve oluş tarzı takdir ediyordu ... "Kudret Tahtı" 
ifadesi üzerinde biraz kafa patlatın bakalım; konumuz olmadı
ğı için bu hususta herhangi bir şey söylemeyeceğim . . . Bu arada; 
"Arş", Esed'in de belirttiği gibi "taht" demektir . . .  ) 

Artık hiçbir tereddütümüz yok ki, Yaratılma işleminin biyo
lojik boyutu; bir başka ifade ile, "yaşam", "gökten indirilip yer
de tutulan, yeryüzüne yerleştirilen" o su ile, ve ilk olarak o su
yun içinde başladı .  

İşte 2.  şifremiz: 
Su . . .  



ŞİFRELER - ÜÇ 

ORTAK ATA 

"İıısaıı, ııe'deıı yaratılmış olduguııa bir baksııı ! "  
(Tank, 4)  

S ize bir şey i ti raf  etmek istiyorum: "Şifreler" i oluştururken 
en çok bu bölüm nedeniyle endişeliydim. Bildiğiniz gibi, ben 

Arapça bilmiyorum ve Kuran konusunda da uzman değilim bir 
konuyu araştırırken, hem o konuyu, hem de Kuran' ı öğrenme
ye çalışıyorum. 

Ve yine tahmin ettiğiniz gibi, bu kitap süresince ileri sürdü
ğüm tez için en önemli öge, "Ortak Ata" ögesi olacakb; ama ben 
ne yaparsam yapayım, Kuran' da bu konuya ışık tutacak her
hangi bir iz veya işaret bulamayacak, bugüne kadar hiç yap
madığım bir şeyi yaparak, belki de i lk kez "zorlama yonımla
ra" başvurmak zorunda kalacaktım.  

Açıkçası, Kuran'ı bu açıdan incelemeye başlamadan önce bir 
hayli  korkuyordum. 

"Madem korkuyordun, demek ki kendinden emin değildin; 
o halde neden araşhrıyorsun, neden anlamadığın şeyleri kur
calamaya cüret ediyorsun kardeşim?! ."  diye çıkışabilirsiniz ama 
bu durumda ben de size çıkışma hakkımı kullanırım ve çok da 
haklı olurum: Ben Kuran'a güveniyorum kardeşim; size ne! . .  

Bugüne dek, Kuran konusunda h iç  yanılmadım! . .  
Gerçekten! . .  
Yaratılış alanında hayranlık.la izlediğim ve anlayabildiğim 

herhangi bir "şey" olursa ve ben o şeyi iyice bir inceleyip on-
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dan emin olursam, bu "izlere-işaretlere-göstergelere" Ku
ran' da da rastlamak istiyorsam; bana inanın, mutlaka rastlarım! . .  

Tek şart, Yaratı lış alanında i lgi lendiğiniz herhangi bir şeyi 
önce iyice bir okuyup-araştı rıp öğrenmeniz; ha, onu bir de Ku
ran' da ararsınız veya aramazsınız, o sizin bileceğiniz bir şey ! .  

Asl ında, şart da  değil hiç kuşkusuz! . .  
Al lah'ın ayetlerini kimi Kuran' dan okur, kimi de  tabiattan 

veya "tabiat yasaları"ndan; o, onun bi leceği bir şey ! . .  
Ama b i r  taraftan bütün yüreğinizle bilime inanırken, b i r  ta

raftan da Yaratıcı ve yarattıkları hakkında düşünmeyi seviyor
sanız, benim gibi yapmalısınız; sizi temin ederim, Yaratıl ışı, ya
ratıkları ve bunları yöneten yasaları daha iyi ve etraflıca öğren
me konusunda, yani bi l im yapma konusunda çok daha şansl ı  
olursunuz! . .  

Hadi, konuya gel artık, diye mırıldandığınızı bi l iyorum!  . .  

Evet, Kuran' ı e l ime aldığımda gerçekten korkuyordum; ve 
korktuğum başıma geldi !  . . 

Yok yok, sandığınız gibi deği l ;  tam ters i !  . .  
"Ortak Ata" şi fresinin oluşturulması yönünden öylesine çok 

"iz- işaret-gösterge" i le karşılaştım ki, şimdi tüm bunları topar
layıp şu birkaç sayfada nası l özetleyeceği m  diye korkuyorum; 
başıma gelen şey bu ! . .  (Gözünü sevdiğim İslam i lahiyatçıları; 
bu i ş  bana mı düşmel iydi; "nerelerde"siniz birader? ! . )  

Yani, b u  şi frede bir hayli  zorlanacağım; b i r  başka biçimde 
de olsa, korktuğum başıma geldi  işte! . .  

Val lahi nereden başlayacağımı bilemiyorum; en iyisi direkt 
olarak konuya girmek ve "çağrıştıranlar" ı  hiç anmadan, "Or
tak Ata" açısından adeta çimdikleyen / tokatlayan birkaç aye
ti gözler önüne sermek! . .  

İster misiniz; hepimizin tek bir canlıdan yaratıldığına iyice bir 
emin olalım! . .  

Olabi l i r  mi  sizce?! .  
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Yine Tevrat' la başlayalım mı? . .  
"Su" şi fresinden hahrlayacaksınız, i lk canlılar, 5. gün, sular

da ortaya çıkmışh . 6. Gün başlarken Tanrı şöyle buyuruyor: 
"Yeryüzü çeşit  çeşit canl ı  yarahk, evcil ve yabanıl  hayvan, 

sürüngen türetsin" 1 1 4 

Bundan sonra anlatılanları şöyle özetlemek mümkün: Yer
yüzü çeşitli yarahkları türetiyor, Tann bunların "iyi olduğunu" 
görüyor; ve yeni bir tal imat daha veriyor: "İnsanı kendi sure
timizde yaratal ım."  1 1 5  

Önce Tevrat'ın Türkçe'ye aktarılışı konusunda kısa bir  bil
gi vereyim: Çeviriyi bir kurul  yapıyor, sonra metin özgün İb
ranice, Aramice ve Grekçe uzmanları tarafından sıkı bir ince
lemeden geçiriliyor, sonra düzeltmenler ve üslup uzmanları met
ni incel iyorlar; tüm bunlardan sonra yine kurullar oluşturulup 
metin tekrar tekrar gözden geçiri l iyor . . 

Bu iş tam yirmi yıl sürüyor ve Kutsal Kitap basıma hazır hale 
gel iyor. 

Bu açıklamaya, 24. ayetteki "Yeryüzü . . .  türetsin" buyruğu 
için gerek gördüm . . .  

Ku tsal Kitap' ın çevi risindeki hiçbir sözcük, bulunduğu 
yere gelişigüzel gelmemiş; i lahiyatçılar kılı kırk yarmışlar . . .  

Peki; ne  demek, "türetsin"? ! .  
Sözlükler "türemek" i; "bir kökten çıkmak" olarak açıklıyor! . .  
Bir kökten çıkmak! . .  
Yeryüzü, çeşit �it yarahklan ne' den türetiyor; bu "türetme" ye 

uygun bir "i lk öz, bir "kök" mü mevcut? . .  Her şey o ilk özden, 
o "kök" ten türeyerek mi oluşuyor yani; olur mu öyle şey! . .  

Durun; hemen itiraza kalkışmayın !  . .  

1 14 Tevrat, Yaratılış 1 / 24 / Kutsal Kitap / Yeni Çeviri /  Kitabı Mukaddes Şirke· 
ti, 2001 

1 1 5  Tevrat, Yarahlış 1 / 25-26 / Aynı çevi ri 
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Bu bölüme kadar, Tevrat' ın kronolojisinden de yararlanarak 
tüm canlıların aynı anda yarahlmadığını biliyoruz arhk; da, bu 
" türetsin" de ne oluyor?! .  Yani, yarahklann bir bölümü, başka 
bir bölümünden mi türetiliyor? ! .  Tekrar soruyorum: Olur mu 
öyle şey?! . 

Tevrat, "yeryüzünde çeşit  çeşit canlılar üretilsin, oluşturul
sun" deseydi, en azından "Ortak Ata" şifresi açısından bunun 
üzerinde durmazdım bile; ama bu çok farkl ı :  Türetmek! . 

Şimdi lütfen dikkat buyrun: Türetme görevi "yeryüzü" ne ve
ril iyor; yani tabiata! . .  

Tabiat, "bir kökten" çeşit  çeşi t  canlılar, yarabklar "türetecek"; 
Allah'ın tal imatı böyle! . .  

Şaşkınl ıktan küçük dil inizi yutmaya hazır mısınız? ! . 
Başlayal ım mı? . .  
"Allah'ın sözleri"ni  okumaya başlayalım m ı ? ! .  
Tamam; siz bi l irsiniz! . . 
Konumuzla hiç i lgisi yokmuş gibi görünen iki  ayetten baş

layacağız; her ikisi de aynı şeyi söylüyor: 
"Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur." 1 1 6  
Demek ki, insan "yeryüzünde" yaratı l ıyor; bunda kuşku 

yok! . .  
Tevrat' ın kendine özgü anlatımından kaynaklanan ve  İslam 

li teratürüne de girmiş bulunan "Cennet' te yaratı lma ve oradan 
kovulup yeryüzüne gönderi lme" meselesini irdeliyorum . . .  Cen
net' in "bir başka yer"de olduğu, orada yaratılan Adem ve 
Havva'run (Kuran' da "Havva" ismi geçmiyor. )  bir süre sonra or
dan çıkarhlarak yeryüzüne indiri ldiği inancının, "Adem ve eşi 
yeryüzünde yarablmadı"yı çağrıştırmasına iti raz ediyorum. 
("Yarablma"dan, bildiğimiz anlamda ''biçimlendirme" yi kaste-

1 16 Müminun, 79; Mülk, 24 
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diyorum.) Kaldı ki; "Buyurdu Orada hayat bulacaksınız, orada 
öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız." 1 1 7  mealindeki ayette de 
açıkça bildirildiği gibi, Adem ve eşi Cennet' ten çıkarıldıktan son
ra, "yeryüzünde hayat buluyorlar" . . .  (Adem ve Havva'nın çıka
rıldığı Cennet' in, bizim bildiğimiz klasik anlamdaki Cennet ol
madığı hususuna girmiyorum; bu, bu kitabın konusu dışında. )  

Yeryüzünde yaratılan Adem' in ve yeryüzüne yayılan Ade
moğlu'nun nasıl bir süreç sonunda ve ne' den yaratıldığını, ön
ceki bölümlerde görmüş; ta "su"ya kadar gitmiştik! . .  

Toprak, çamur, balçık, ad i  b i r  su, sperm, kan pıhtısı, yumur-
ta hücresi, su . . .  

Yaratıcı'nın bu  denli ayrıntı vererek anlattığı şey ne? ! .  
Bir i lk  öz, b i r  "Ortak Ata", tek b i r  canlı  mı yoksa? . .  
Demin de  sorduğum gibi, gerçekten hepimiz tek bi r canl ı

dan yaratılmış olabi l ir  miyiz? . .  
Bu bölümde, soru şu:  Neden en son insan yaratılıyor; ve " in

sanın, yaratılanların birçoğundan üstün kıl ınrnası"l l8nın bu zam
anlama i le bir ilgisi var mı? . .  Daha önce de sormuştum: Tanrı 'nın 
her şeyi birden yaratmaya gücü yetmiyor mu; bu kadar anlam
sızca ve küstahça bir şey iddia edi lebi lir mi? ! . " Allah' ın yolu ve 

yasası gereği", her şey giderek mükemmelleşiyor mu acaba? . . 
Yoksa her şey basi t bir "ilk öz" den başlayıp, sonunda "şerefl i 
mahluk" hal ine kadar mı gel iyor? . .  

Bu  soruları akl ımızda tutarken, b i r  taraftan da çeşit l i  i lahi
yatçılardan şu meallendirmeleri görel im: 1 1 9  

"Ve gerçekten biz, halden hale geçerek Rabbimize mu tlaka 
döneceğiz." "Sizin herbi rinizi peşpeşe aşamalardan geçirerek 

1 1 7 Araf, 25 
1 18 lsra, 70 
1 19  Zühruf, 1 4; Nuh, 14; İnşikak, 1 9; İnsan, 2 
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yaratan . . .  / Oysa sizi evrelerden geçirerek O yaratmıştı . / O ki, 
sizi halden hale / evreden evreye geçirerek yarattı . / Oysa sizi, 
aşamadan aşamaya geçi rerek O yaratmıştır."  

"Ki siz boyuttan boyuta / halden hale mutlaka geçeceksiniz / 
Şüphesiz, siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. / Kuşku
suz siz, kat kat yukarı çıkacaksınız. / (İşte böylece ey insanlar 
siz) adım adım ilerleyeceksiniz." 

"Doğrusu biz insanı karışım olan bir spermden yarattık. Hal
den hale geçiririz onu."  

Yorumcuların büyük bölümünün bu ayetleri benim gibi de
ğerlendirmediklerini bil iyorum; ama büyük ruh Mevlana'nın, 
bu ayetleri tıpkı benim gibi ele aldığını da biliyorum . . .  

Buraya kadar gördüğümüz şu:  İnsan yeryüzünde yaratı l ı 
yor; bi tki lerden ve hayvanlardan sonra yaratıl ıyor; ve ne hik
metse "halden hale geçi rilerek", "kat kat yukarı çıkartı larak", 
"peşpeşe aşamalardan geçirilerek" oluştu ruluyor . . .  

İnsan, nasıl  olur da  "halden hale geçerek" oluşturulur? . .  
Önce "başka b i r  hal" de  miydi yani? . .  
İnsan nasıl olur da  "kat kat yukarı çıkartı l ı r" ? ! .  
Daha önce -o her ne zamansa- çok m u  "aşağılarda" idi yani? ! .  
Sanki, Al lah Yaratış'a başlıyor; önce bir  " i lk  öz" yaratıyor; 

sonra onu halden hale geçirerek, kat kat yukarı çıkartarak ye
ni l iyor; yani yarattığını çevirip bir kez daha yaratıyor sanki; i l 

. d ğ0 l " ? f  gınç e ı mı . . .  
"De ki, 'ortak tuttuklarınız içinde, yaratışa başlayan sonra, 

yarattığını çevi rip bir daha yaratan kim var!" / "  Putlarınız
dan, önce yaratan, sonra bunu yeni leyen biri var mıdır?" / "  
Önce yaratıp sonra tekrar  eden" / "  yoktan var edip de, son
ra onu tekrar tekrar yaratan" . . .  1 20 

1 20 Yunus, 34 
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"Ve yarahlışı başlatan, sonra da onu yenileyen O' dur." / "(Bü
tün hayah) yoktan var eden, sonra onu yeniden vücuda getiren 
O' dur." / "İlk defa yarahp, sonra onu tekrar eden O' dur." / "Ya
ratmaya ilk başlayan / yarahlanlan ilk yaratan O' dur. Sonra on
lan çevirip yeniden yaratacakhr." 1 21 

Okuduklarımızdan, önce b i r  tek canl ının yaratı ld ığı ,  
d iğer can l ı lar ın ondan " tü reti ld iğ i"  g ib i  b ir  anlam çıkıyor; 
değ i l  mi?  . .  

Örneğin, şu ayete ne dersiniz: 
"Senin o Gani Rabbin rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan 

kaldırı r  ve sizi bi r başka topluluğun soyundan vücuda geti r
d iği gibi, ardınızdan da dilediğini sizin yerinize getirir." / "  Ve 
sizi bir başka topluluğun soyundan yarattığı gibi . . .  " / " . . .  daha 
sonra da di lediğini sizin yerinize geçirebil ir; tıpkı sizi başka in
sanlann soyundan var ettiği gibi ." / "  . . .  sizi başka bir halkın so
yundan vücuda geti rd iği gibi . . .  " 122 

"Bir başka topluluk, bir başka halk, bir başka insanlar, baş
ka halk." 

Biz, "başka" bir topluluğun, "başka" bir halkın, "başka" bir 
insan türünün soyundan mı gel iyoruz yani;  ne demek bu? ! .  Biz 
yaratıldığımızda böyle değil miydik; bizden "önce" yarahlan 
"başka" bi r, topluluktan, "sonradan" mı oluşturularak-türeti
lerek bu hale geldik? ! .  

Buraya kadar size çeşi t l i  mealcilerin anlahmlarını karışık 
olarak sundum, meallerin tek tek ismini zikrederek sizi daha 
fazla yormak istemedim; ama artık ayrıntıya girmenin zama
nı geldi ! . .  

Şimdi, Nisa Suresi'nin i lk ayetini göreceğiz: 

ı ı ı  Rum, 27 
ı ıı  En'am, 1 33 
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"Ey insanlar! Sizi tek bir canlıdan yaratan, ondan eşini ya
ratan ve ikisinden pek çok erkek ve kadın türeten Rabbinize say
gıl ı olun." ı23 

Hüseyin Atay, "tek bir canlı" diye tercüme ediyor ayeti, yani 
hepimiz "tek bir canlıdan" yarablmışız; peki Yaşar Nuri Öztürk 
ne diyor: 

"Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan . . . " 1 24 

Birçok mealcinin, ayeti, "sizi tek bir kişiden yaratan" diye 
tercüme ettiğini saklayacak değil im; ama bakın Muhammet 
Esed aynı ayeti nasıl meal lendiriyor ve ardından neler söy
lüyor: 

"Ey insanlar! Sizi bir tek can(lı )dan yaratan, ondan eşini var 
eden . . . " 1 25 

"Klasik müfessirlerin çoğu, 'nefs' terimine yüklenen pek çok 
anlam içerisinden -can, ruh, akıl, canl ı  varl ık, canlı, insan, şa
hıs, kimlik, insanlık, hayat özü, temel i lke ve diğerleri- "insan' ı 
tercih ederler ve bu terim ile burada Hz. Adem' in kastedildi
ğini kabul ederler. Ama Muhammed Abduh bu yorumu red
deder . . . .  Minba'nın lafzen, "ondan" şeklinde çevrilmesi metin 
ile uyumlu olarak, her iki cinsin (Adem ve Havva'nın .  Y.Y.)  "bir 
tek canlıdan" türetildiği biyolojik gerçeği yansıhr." ("Türetildi" ye 
dikkat ettiniz mi? ! ) 

Hemen hahrlatmakta fayda var tabii; Muhammed Esed, "ev
rim" denen olguya inanmakta ve mealinde bunu sık sık tekrar
lamaktadır. 

Son olarak, En'am Suresi'nin 98. ayetini göreceğiz: 

123 Hüseyin Atay I Kur'an / Türkçe Çeviri / Yurtbilimsel Araşhnnalar ve Yayın
cılık, 1998 

1 24 Yaşar Nuri Öztürk/Surelerin İniş Sırasına Göre Kur ' an-ı Kerim Meali /  Yeni 
Boyut, 1 997 

125 Muhammed Esed / Kur'an Mesajı / İşaret Yayınlan, 2000 
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"O sizi bir tek kişiden yaratandır. Ardından, bir durak ve bir 
konaklama yeri vardır." 126 

Muhammed Harnidullah, bu ayet için şu notu düşüyor: "Bu 
son derece özlü ifadenin yorumlan farklılık gösterir. Biz, bu 'du
rak' ve 'konaklama yeri' ifadelerinden, ana ' rahmi' ile 'meza
rı' an l ıyoruz." 

"Sizi bir tek nefesten yaratan O'dur. Sizin, konup göçecek 
yeriniz vardır . . . .  " 127 

''Bir canlıdan sizi(n hepinizi) var eden O' dur, ve O (sizin her
biriniz için yeryüzünde) bir vade ve (ölümden sonra) bir din
lenme yeri (tayin etmiştr) . . . " 128 

Ama, Öztürk, çok değişik anlamlara gelebilecek bir çeviri su
nuyor: "Sizi birtek canlıdan vücuda getiren O' dur. Bu oluşum
da bir karar kılma yeri var, bir de emanet olarak kalma yeri . İyi
ce araşhrıp kavrayan bir topluluk için ayetleri biz tam bir bi
çimde detaylandırdık." 129 

Aynı ilginç anlatıma, Elmalılı' da da rastlıyoruz: 
"Sizi bir tek candan yaratan O' dur. Demek ki, bir karar yeri, 

bir de emanet yeri vardır. Gerçekten, ayetlerimizi ince anlayış
lı olanlar için açıkladık." 130 

"Bir tek canlıdan" var edildiğimiz arhk açık da, bu "karar 
kı lma yeri" ve "emanet olarak kalma yeri" ne oluyor? ! .  

Rastlanb mı acaba; isminin Türkçe anlamı ''hayvanlar" olan bu 
surenin, iru;anlara hitap eden bu ayetini "iyice araşhnp kavraya
cak bir topluluk", bu "emanet olarak kalanlar'' ile "karar kılınanlar'' ı 
Mevlana gibi anlayabilir mi, dersiniz? .. Ne diyordu bu büyük ruh: 

ı ıtı Muhammed Hamidullah / Aziz Kur'an / Beyan Yayın l an, 2000 
ı27 Hüseyin Atay / Aynı meal 
ııs Muhammed Esed / Aynı meal 
1 29 Yaşar Nuri Öztürk/ Aynı meal 
ıJO Elmalılı Hamdi Yazır/ Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali/  Huzur Yayınevi, 1 994  
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İlk olarak o (ilk akıl )  cansız dünyasında göründü, 
Oradan bitkiler dünyasına geçti, 
Ve birçok sene bitki hayatı yaşadı; 
Sonra hayvani varlık içinde yol aldı. 
Ve aynı şekilde güzel çiçekler mevsiminde, 
Bebeklerin nefes isteyip, niçin istediklerini bilemedikleri gibi. 
Kendisinin, O'na yönelme arzusunu hissedince, kurtuldu. 
Tekrar, hikmet sahibi yaratıcı, ki sen onu bilirsin, 
Onu hayvan l ıktan insan mertebesine yüksel tti . 
Ve böylece varlıktan varlığa geçerek, o akıllı oldu . . . 1 31 

Bir som daha: Biz, "karar kılınanlar" isek; "emanet olarak 
kalanlar" kimler? . . 

Bitkiler veya hayvanlar mı yoksa; yahut da, özel bir hayvan 
türü mü? ! .  

Tevrat ve  Kuran'ın verileri ışığında yapılan inceleme şunu 
gösteriyor: İnsan yeryüzünde yaratı ldı; ama bitkilerden ve hay
vanlardan sonra ! . .  önce yeryüzü, sonra bitkiler, sonra hayvan
lar ve nihayet insan ! . .  (Mevlana da aynısını söylüyor. ) 

Hepimiz tek bir canlıdan yaratı ldığımıza göre, bizden önce 
hayvanlar, onlardan önce de bitkiler yaratı ld ığına göre; hepi
mizin "ortak bir ata"sı olmalı deği l mi? . .  

Yeryüzünde yaşam adına ne  varsa, o i l k  özden, o "kök" ten 
türedi ;  hepimiz tek bir canlıdan yaratıldık; hepimizin "Ortak 
Ata"sı olan o i lk "kök" ten geliyoruz! . . 

Homurdanmaya hiç gerek yok! . .  
Allah'ın yol ve yasası bu ise, bütün canlılar tek bir canlıdan 

türeti lmişse, bu, o harikulade Yaratış'a gölge mi düşürür? ! . 
İşte 3. şi frem iz : 
Ortak Ata ! . .  

13 1 Mehmet Bayraktar / İslam'da Evrimci Yarablış Teorisi / Kitabiyat, 2001 



ŞİFRELER - DÖRT 

AŞAMALI OLUŞUM 

"Her şeyi yaratmış ve lıer şı-ye bir ölçü ve oluş tar
zı takdir etmiştir. " 

(Furkan, 2)  

Yerkürenın ve canlılar dahil yerküre üzerindeki her şeyin bir 
anda değil de, belirli bir sürede ve aşama aşama yarahldı

ğını tartışmak; 21 . yüzyıla girdiğimiz şu günlerde, bilimin bu ko
nudaki tüm ısrarına rağmen bunu hala tartışmak ne hazin de
m] '? I  0• mı . . .  

Ama ne yaparsınız ki, bunu tartışmak; ve belki bu tarhşma
ya arhk bir "son nokta" koymak zorunday ız ! . .  (Konuşacak o ka
dar çok şeyimiz var ki! .. ) 

Bunu yapmak zorundayız; çünkü din adına konuştukları
nı iddia eden lerin, her nedense bitip tükenmek bi lmeyen tel 
kinleri sonucu, dindar ki t len in neredeyse tamamına yakın ı bu 
işin gerçekten böyle olduğunu sanıyor . . .  Sanıyorlar ki, Dün
ya, bi tkiler, hayvanlar, insanlar; her şey bi r  anda yarat ı ldı  ve 
"Yaratış" noktalandı . . .  

Hem de, "O, her an yeni bir i ş  ve oluştadır." ı bi lmelerine rağ
men! . . 1 32 (Yoksa, bilm iyorlar mı?! .  Bence bi l iyorlar! . . )  

Din adına ortaya çıkıp, Kuran'ı hiç açmadan bil ime saldı ran 
ve masum kitleyi de bi l im düşman ı yapan bu kabil bahtsızlar 
için, Hz. İsa'nın çok sevdiğim bir sözü akl ıma gel iyor hemen : 

"Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisi ler, ikiyüzlü ler ! Gök
lerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz; 

132 Rahman, 29 
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ne kendiniz içeri giriyorsunuz, ne de girmek isteyenleri bıra
kıyorsunuz! " 133 

Din adına konuştuklarını iddia edenlerin bir bölümü de ay
nen bunlar gibi; bilimin ve Kuran'ın veri lerinden ne kendileri 
yararlanıyorlar; ne de yararlanmak isteyenlere izin veriyorlar! . .  

Neyse; onları "uzak gelecekleri" ile başbaşa bırakıp, konu
muza dönelim! . .  

Önce, Tevrat'ın "Yarahhş" hakkında neler söylediğini, ilk üç 
bölümdeki ayetlere ek olarak, kısaca bir görelim mi : 

"Başlangıçta tanrı göğü ve yeri yarath. Yer boştu, yeryüzü 
şeki lleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tann'nın Ruhu su
ların üzerinde dalgalanıyordu." 134 

"Tanrı, 'göğün alhndaki sular bir yere toplansın, kuru top
rak görünsün' diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana 'Kara', 
toplanan sulara 'Deniz' adını verdi .  Tanrı bunun iyi olduğunu 
gördü." 135 

"Tanrı, 'Su lar canl ı  yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün 
üzerinde, gökte kuşlar uçsun' diye buyurdu. Tanrı, büyük de
niz canavarların ı, sularda kaynaşan canl ı ları ve uçan çeşi t l i  
varl ıkları yaratt ı .  Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, ' Verim
l i  o lun, çoğal ın,  denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar ço
ğalsın' diyerek onları kutsadı . Akşam oldu, sabah oldu ve be
şinci gün oluştu . " 136  

" . . .  Akşam oldu, sabah oldu ve  al tıncı gün oluştu." 137 

133 inci!, Matta, 23 / 1 3-14 / Kutsal Kitap/ Yeni Çeviri / Kitabı Mukaddes Şirke
ti, 2001 

134 Tevrat, Yarahlış 1 / 1 -2 /  Kutsal Kitap / Yeni Çeviri / Kitabı Mukaddes Şirke-
ti, 2001 

135 Tevrat, Yarahlış l / 9- 1 0 /  Aynı çeviri 
136 Tevrat, Yarahlış 1 / 20-23 / Aynı çeviri 
1 37 Tevrat, Yarahlış 1 / 31 / Aynı çeviri 
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"RAB Tanrı göğü ve yeri yarattığında, yeryüzünde yabanıl 
bir fidan, bir ot bile bi tmemişti. Çünkü RAB Tanrı henüz yer
yüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yok
tu. Yerden yükselen buhar bütün topraklan suluyordu. RAB Tan
rı Adem'i topraktan yarath ve burnuna yaşam soluğunu üfle-
di .  Böylece Adem yaşayan varl ık oldu." 138 

Tevrat'taki bu "ayrıntı" ne kadar ilginç değil mi? . .  
Yer yaratıldığında, bırakın Adem'i, henüz "yabanıl bir fidan, 

bir ot" dahi yoktu; çünkü "her şeye bir bir ölçü ve oluş tarzı tak
dir edilmiş"ti . 1 39 

Aslında, birinci şifrem izden (Yeterli Zaman) sonra, "Aşama
lı Oluşum"u tarbşmak anlamsız gibi geliyor, değil mi? . .  Kuran' da 
bildirildiğine göre, Yarahlış 6 gün sürüyor; bu 6 gün' ün bizim 
24 saatimize denk bir 6 gün olduğunu kabul etsek dahi, "aşa
malı oluşum" zaten ortada değil mi? . .  

Örneğin Hz .  Adem topraktan yaratıldıysa -ki Kitap öyle söy
lüyor- o halde önce "toprağın" yarahlmış olması gerekmez mi?! . .  
Yani önce toprak yaratılmış olmalı ki, Hz. Adem de "bundan 
sonra" o "ilk yaratılan" dan yaratı lsın! . .  

Yaratılış'daki bu aşama, bu evre, gerçekten tüm çıplaklığı ile 
ortada değil mi? ! .  

Bazılarına göre, değil ! . .  
Değil; çünkü o taktirde, "tamam; ama bütün canlılar aynı anda 

yaratıldı" gibi bir iddia ile karşı karşıya kalıyorsunuz . . .  Bilimsel 
ukalalık olarak almazsanız; yani bu durumda, mecburen biraz ta
viz veri liyor ve "Kozmolojik Evrim'e evet, ama Biyolojik Evrim'e 
hayır! . ." dayatması ortaya çıkıyor! .. (Şimdilik bu kadarıyla yeti
nin; ilerde, bunun ayrınhsıyla sizi yoracağım, merak etmeyin! .. ) 

1 38 Tevrat, Yaratılış 2 /  4-7 / Aynı çeviri 
1 39 Furkan, 2 
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Bitkilerin ve hayvanların yaratılış anlarını, öncelik-sonralık
lannı şimdilik bir kenara bırakıp, zamandan kazanmak için "in
san" ın yarahlışına geçelim mi? . . 

Sizce insan "bir an" da mı yaratıldı? . .  
Bir başka şeki lde sorayım; sizce insanın yaratı l ış ında da 

bel irl i  aşamalar olmuş olabilir mi; yani insan ancak belirl i aşa
malardan geçip "eşrefi mahluk" halini almış olabilir mi? .. Yok
sa bi rtakım din bi lginleri ( ! )nin iddia ettiği gibi, Yaratıcı "ol" 
dediği sal isede mi oluştu insan? . .  ( "Ol ! . . " meselesini i lerde 
açacağım. )  

Kafanızı biraz daha karıştırmam gerekiyor: Melekler, insa
na ne zaman secde ett i ler? . .  İnsan, "ol"duğunda mı, yoksa bir
takım merha ler / evreler / aşamalar geçirip "şerefli mahluk" lar 
sıralamasındaki yerini aldığı zaman mı? . . 

Tann, "Biz insanı yarathk ve meleklere, ' insanın önünde sec
de edin' dedik" mi diyor; yoksa, "önceki sayfalardaki açık ka
nıtlara rağmen" 14ll an lamamakta direnen insanoğlu bu kez iyi
ce an lasın, kuşkuya düşmeksizin anlasın d iye, bu oluşumu bir 
başka biçimde mi  i fade ediyor? ! .  

Şimdi b i r  tanımlamaya d ikkatinizi çekmek istiyorum: 
Süreç! . .  
Nedir süreç? . .  Bir başı ve sonu olan zaman parçası deği l mi? . .  

Örneğin, saat, gün, yı l, yüzyıl, bir ömür, gibi . . .  
Peki ; insanın yaratılışı benim iddia ettiğim gib i, b i r  "süreç" 

meselesiyse, bir "süreç''i kapsıyorsa; ''bunun, bu sürecin bir başı, 
bir başlangıcı" olmalı değil mi? . . 

Örneğin, "insanın yarah lmaya başlanmasını" Allah' ın ayet
leri i le göz ler önüne serersek, bu "başlangıç" ; bu Yaratma faa
l iyetinin bir "süreç" i kapsadığını, dolayısıyla bu yarahlma faa-

140 Taha. 133 
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l iyetinde bir "aşama"nın bir "evre"nin mevcudiyetini kanıtla
mış olmaz mıyız? ! .  

"Ne demekmiş 'başlama'; öyle şey mi olurmuş! . ."  diye söy
lenmeye "başlama" dan önce, açın bakalım Kitap' lanmzı; gelin 
Secde Suresi'ne . . .  

Yaşar Nuri Öztürk nası l meallendiriyor konuyu; siyak ve si
bakıyla, ne diyor Yaratıcı, o muhteşem mesajında: 

"Allahhr ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri alh günde ya
ratmış, sonra arş üzerinde egemenlik kurmuşur." 

"Yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaradılışı
na çamurdan başlamıştır."  

"Sonra onun neslini bir usareden, hor görülen bir sudan oluş
turdu." 

"Sonra ona biçim verdi ve ona kendi ruhundan üfledi .  İ şit
me gücü, gözler ve gönüller verdi .'' 14 1 

Allah'ınızı severseniz; daha neyi tartışıyoruz?! .  
İnsanın yaradıl ışına çamurdan başlanıyor; ve sonraki "aşa

malar" üstelik belirli yerlere "sonra" lar konarak açıklanıyor? ! .  
İnsanın yaradılışına çamurdan başlanıyor ve "sonra" ona bir 

"biçim" veril iyor! . .  Bununla da kalmıyor mesele; sonra da onda 
kulak, göz ve gönül oluştu ruluyor . . . 

"Her şeye" çamurdan "başlandığında", hiç kuşkusuz, insa
nın gözleri, ku laktan ve gönlü yoktu; olamazdı da çünkü her 
şeyin bi r sı rası vardı !  . .  

Muhammed Çsed de böyle mi düşünüyor: 
"Allah' tır gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan her 

şeyi altı evrede yaratan . . .  " 
"O yarattığı her şeyi mükemmel şekilde yapandır. Nitekim 

Allah, insanın yaratılışını balçıktan başlatır." 

1 4 1 Secde, 4, 7, 8,  9 / Yaşar Nuri Öztürk/ Surelerin İniş Sırasına Göre Kur'an
ı Kerim Meali / Türkçe çeviri / Yeni Boyut, 1997 
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"Sonra basit bir sıvı özünden soyunu sürdürür." 
"Sonra ona (yarahlış) amaana uygun bir şekil verip Kendi ru

hundan üfler, ve (böylece, ey insanoğlu, } sizi hem işitme ve gör
me (melekeler), hem de düşünce ve duygularla donahr." 142 

"Süreç" tüm haşmetiyle gözlerinizin önünde değil mi? ! .  
Hem "başlatma" kavramı; hem "sonra" lar, hem de "yara

blış amacına uygun bir şekil" verme işlemi . . .  
Elmalılı Hamdi Yazır da 143 Secde 7'  de, "Yaratmaya da bir  ça

murdan başladı" diye meal lendiriyor ayeti . . .  
Peki; bil imsel sorumluluğu gereği, "her şeye" bir hayl i  ih

tiyatlı yaklaşan Muhammed Hamidul lah da aynı şekilde me
al lendiriyorsa ayeti, bu durumda kafalarınızdaki tüm kuşku
lar ortadan kalkmaz mı? ! . 

"Allah, O' dur ki, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri alb 
günde yaratan . . .  " 

"ki, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır. Ve insanı yaratmaya 
çamurdan başlamıştır."  

"sonra onun soyunu, değersiz bir suyun özünden meyda
na getirmiştir; (çok küçük miktardaki . )" 

"sonra da onu biçimlendirip ruhundan üflemiştir. Sizin için 
duyma, gözler ve kalpler var etmiştir. " 1 44 

Sevgi l i  Müslüman, 
İnsanı bir "hiç" ten alıp yaratan ve o "hiç" i cisimlendirip şe

killendirerek ve biçimlendirerek " insan" haline getiren Güç, in
sanı yapmaya çamurdan başlıyor ve "sonra" onu geliştirip "ema
netçi" kılıyor; yani insan, bir yerlere geliyorsa eğer, "aşama aşa
ma" geliyor, bazı merhalerden, bazı evrelerden geçerek geliyor! . .  

142 Secde, 4,  7,  8,  9 / Muhammed Esed / Kur'an Mesajı / İşaret Yayınlan, 2000 
143 Elmalılı Hamdi Yazır/ Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali / Huzur Yayınevi 
144 Secde, 4, 7, 8, 9 / Muhammed Hamidullah I Aziz Kur' an I Çeviri ve Açık-

lama / Beyan Yayınlan, 2000 
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Ve insan "bir yere" geliyor tabii; ve bakın nasıl geliyor o yere! . .  
"Melekler insana ne zaman secde ediyorlar?" diye sormuş

tum biraz önce, hahrladınız mı? . .  
Kitap elinizin alhndayken, gelin birkaç "gösterge"ye daha 

göz atalım . . .  
Önce, Hamidullah'ı görelim bu kez: 145 
"Rabb'in meleklere şöyle demişti :  'Evet, çamurdan bir insan 

yaratacağım, (Sad, 71 ) 
"Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üflediğimde, ona sec

deye kapanın.' (Sad, 72) 
"Ve hiç kuşkusuz sizi yarathk, sonra biçimlendirdik, sonra 

meleklere, ' Adem'e secde edin' dedik; İbl is' ten başka hepsi sec
de etti ." (Araf, 1 1 )  

"Ve Rabb' in meleklere şöyle demişti: 'Evet, ben, çınlayan kil
den, işlenebilen çamurdan bir insan yaratacağım; (Hicr,28) onu 
yapıp ruhumdan üflediğimde, önünde secdeye kapanın." 
(Hicr, 29) 

Gördünüz mü? ! .  
İnsan önce "yapıl ıyor", sonra "biçimlendiri l ip tamamlanı

yor, sonra içine Yaratıcı 'nın ruhundan üfleniyor ve nihayet me
leklerin secde etme vakti gelip çahyor! . .  

İn.<>an, "yaratılmışlann birçoğundan üstün kılırurken", 146 "yer
yüzünde bir halife olarak atanırken", 1 47 "içinde Tann'nın ne
fesini taşıyabi lekI48 kadar, dolayısıyla melekleri önünde secde 
ettirecek kadar kutsallaşırken az yol kat etmedi ! . .  

Melekler, insan yarahldığında hemen secde etme emri alma
dılar; insan önce yaratıldı, sonra biçimlendiri ldi, sonra içine Al-

145 Muhammed Hamidul lah / Aynı Çevi ri 
1 46 İsra, 70 
l 47 Bakara, 30 
148 Hicr, 29 
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lah'ın ruhundan üflendi . . .  Ondan sonra sıra meleklerin secde
sine geldi! . .  

Bunlar az  zaman almadı! . .  (Bana inanın; çok ama pek çok za
man aldı . )  

İnşal lah doğru düşünüyorumdur; ama Mesaj' dan alınan bu 
satırları okuyan müminlerle, "kalplerinde hastalık olanların" 
durumunu, yine Mesaj' da açık seçik görür gibiyim: 

"Ta ki, kendilerine kitap veri lenler iyice ve apaçık bilsinler: 
İman etmiş olanların imanı artsın .  Kendilerine kitap verilmiş 
olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde has
talık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da: 'Allah bununla neyi 
örneklendirmek istiyor?' desinler." 1 49 

Öztürk Hoca ne diyor: lSO 
"Hani Rabbin meleklere şöyle demişti : 'Ben çamurdan bi r 

insan yaratacağım, (Sad,71 )  
'Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, önünde 

secde ederek eği l in ."' (Sad, 72) 
"Hatırla o zamanı ki, Rabbin meleklere, 'Ben, kupkuru bir 

çamurdan, değişken-cıvık balçıktan bir insan yaratacağım' de
mişti .  (Hicr, 28)" 

"Onu, amaçlanan düzgünlüğe ulaştırıp öz ruhumdan içine 
üflediğim zaman, önünde hemen secdeye kapanın." (Hicr, 29) 

İnsan önce yaratı l ıyor, sonra kıvama erdiriliyor, sonra 
amaçlanan düzgünlüğe ulaştırı lıyor; ve tüm bu aşamalardan 
sonra içine nefes üflenip onurlandırılacak duruma gelip melek
lerin karşısına çıkartı l ıyor! . . 

Muhammd Esed' i  anmadan geçmek olur mu? . .  Bakın neler 
söylüyor: ı s1  

ı49 Müddessir, 31 
1 50 Yaşar N uri Ôztürk / Aynı meal 
15 1 Muhammed Esed / Aynı meal 
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"(Nitekim) o zaman, Rabbin meleklere demişti: 'Ben balçık
tan bir insan yaratacağım; (Sad, 71 ) 

'ona en uygun biçimi verip kendi ruhumdan katbğım zaman 
onun önünde yere kapanın."' (Sad, 72) 

"Ve hani, Rabbin meleklere: 'Haberiniz olsun, Ben biçim ve
rilebilir özlü kara balçıktan bir ölümlü varl ık yaratacağım' de
mişti . (Hicr, 28) 

"Ona belirli bir biçim verip de ruhumdan üflediğim zaman 
onun önünde yere kapanın! " (Hicr, 29) 

Evet; kuşku ve tereddüt böylece sona eriyor: 
Birbirinden alim değişik mealciler, insanın yarahlışının belir

li bir süreyi kapsadığını, insanın bir şekle sahip olabilmek için be
lirli aşamalardan geçtiğini; insanın yarahlma faaliyetinin bir "sü
reç" sonucu olduğunu gözlerimizin önüne böyle seriyorlar işte! . .  

Siz, "kalplerinde hastal ık bulunanlara" aldırmayın; Kuran 
ve Tevrat açıkça ortaya koyuyor ki, Yarahşta bir aşama, bir evre, 
bir süreç mevcut! . .  

Önce gök ve yer yaratıl ıyor, sonra yeryüzü şekillendiri liyor, 
sonra bi tki ler oraya çıkıyor, sonra hayvanlar yerküreye yayı
l ıyor ve nihayet Arz "emanetçisine" I52 kavuşuyor! . .  

Furkan 2' de bi ldiri ldiği gibi, "her şeye bir ölçü ve oluş tar
zı takdir  edi l iyor"; ve her şey o ölçü ve oluş tarzı istikametin
de aşama aşama / evre evre i lerleyerek oluşuyor . . .  

"Peki; neden "bir an"  da  değil de, bel ir l i  bir süreçte?" diye 
soracak olursanız, ona cevap vermem! . .  

Cevap vermem; çünkü bu, Allah'ın Yasası! . .  
Belirli ölçülerde küstahlaşabi ldiğimi kabul edebilirim; ama 

bu, "Dünya Görüşüm"ün i telemesiyle, "insan yasaları" karşı
sında olur; Yaratıcı'nın Yasaları karşısında deği l ! . .  

ısı Ahzab, 72 
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Söz konusu olan Yaratıcı ise; O ne diyorsa o! . .  
"Ben insanı yaratmaya çamurdan başlayacağım!" diyor; iti

raz edebilecek bir babayiği t var mı! . .  
Veya böyle bir zavallı varsa, bunun itirazı herhangi bir şeyi 

değiştirebilir mi ! . .  
"Çamurdan başladım!" diyorsa, çamurdan başlamışbr; "son

ra onu biçimlendirdim!" diyorsa, sonra onu biçimlendirmiştir; 
"sonra ona ruhumdan üfledim!" diyorsa, sonra öyle yapmışbr! . .  

Neyi tartışacağız; bize sadece bunu anlamak, anlayabilmek 
için "derin derin" düşünmek, bilimde i lerleyebildiğimiz kadar 
i lerlemek düşer! . .  

Hepsi bu! . .  
Bu arada, şu "nefes" meselesine i lerde tekrar değineceğimi 

ve bunun "zamanlaması" hususunda çok iddialı bir tez ileri sü
receğimi unutmadığınızı umarım . .  . * 

Böylece, dördüncü şifremizi de oluşturmuş bulunuyoruz: İşte 
4. şi fremiz: 

Aşamalı Oluşum . . .  

Önemli b ir  not: Hangi dinden olursa olsun, b u  bölümde yazdıklanma inanmak
ta zorluk çeken s.ımimi inançlılan, yukardaki s.'lldınlanmdan tenzih ederim .. . Ben, 
"Göklerin kapısını ka payan; hem kendisi girmeyen, hem de girmek isteyenlere 
izin vermeyen ler" in peşindey im ! . .  Tüm dindar  kardeşlerime "selam" olsun . . .  
Hüseyin A tay, Yurbilimsel Araşhrmalar ve Yayınalık tarafından 1 998'de yayım
lanan "Kuran Türkçe Çev iri" adlı mealinde, Secde Su resi'nin 7'nci, 8'inci ve 9'un
cu ayetlerini birl�tiriyor; ve "başlamışhr" ifadesini kullanmayarak ayetleri şöy
le meal lcndiriyor: "Ya rattığı her şeyi güzel yapan, insanı başlangıçta çamurdan 
yaratan, sonra onun suyunu, bayağı bir suyun ürününden yapan, sonra da ona 
biçim verip ruhundan üfleyen Allah' tır." 
Değişik meallendirme de olabileceğini göstermek için. ilmine gel\'t!kten güven
diğim üstada saygısızlık olmasın diye belirtmeyi görev bildim . . . incelediğim mt'
allerde, ayeti bu şekilde çeviren sadece Atay var ... (Kuşkusuz, başka alimler de 
mevcu t olabil ir; ama ben görmedim.) Ancak, ayeti n  bu şekilde meal lendirilme
si bile, belirli bir oluşumu açıkça ortaya koyuyor değil mi? .. "Başlangıçta çamur
dan yarahnış" ve "sonra da ona biçim vermiş" 
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ŞİFRELER - BEŞ 

BİÇİMLENDİRİLİŞ 

.. Biz 01111 seııi11 diliııle kolaylaştırdık ki. korıma11la
rı 011ıınla ıniijdelt'Yesiıı; iııatçı bir ka1111ıi de 0111111-
la ııyarasııı . .. 

(Mo?ry<!m, 67) 

1 nsanm bugünkü görünümünde yarahldığma gerçekten ina-
nıyor musunuz? . . Yaratıldığımız anda, "biçim" imiz gerçek

ten bugünkü gibi miydi? . .  
Bu bölümde, işte bunu araştıracağız; bugünkü biçimimiz

le mi yaratıldık, yoksa sonradan mı bu hale geldik? ! .  
Araştı rmamıza, konumuzla h i ç  i lgisi yokmuş izlen imi ve

ren bir ayetle başlayıp, sonra yine birkaç ayet için Tevrat'a mü
racaat edeceğiz. 

Önce, şu "ilgisiz" ( ! ) ayeti, A' raf Suresi 'nin 69. ayetini kısa
ca görelim: 

"Sizi uyarmak için içinizden bir adam aracılığıyla size 
Rabbinizden bir ihtar geldiğine inanmayıp da şaşırıyor musu
nuz? Düşünün ki, O, sizi Nuh kavminden sonra onların yeri
ne getirdi ve yaratılışta sizi iri kıyım yaptı .  O halde Allah'ın ni
metlerini unutmayıp onları anın ki kurtuluşa erdiri lesiniz' 
dedi ." 153 

" ve yaratılışta size daha fazla boy bos verdi .  . . .  " 1 54  

1 53 Elmalılı Hamdi Yazır/ Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali / Huzur Yayınevi, 1994 
154 Yaşar Nuri Ôztilrk /Surelcrin iniş Sırasına Gö re  Kur ' an-ı Kerim Meali, Yeni 

Boyut, 1 997 
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yarahlışta sizin gücünüzü arhrdığını ... " 155 
ve sizi maddi varlık olarak nasıl kat kat üstün güçlerle 

donath . . . .  " (donanımlarınız bakımından kat kat üstün kıldı . )156 
" ve vücutça da onlardan üstün kıldığını . . .  " 1 57 
" . . .  size yaradıl ışta onlardan ziyade boy pos verdi . . . . "158 
" . . .  sizi diğerlerinden ziyade iri yarı yarattığını . . . .  " 159 
Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum, bu konuda söyleyecek 

herhangi bir şeyim yok; ama Allah böyle söylüyorsa, böyle yap
mışhr ! . .  Belki "Tufan" la, Tufan' ın değiştirdiği çevre koşullarıy
la bir i lgisi vardır, bilmiyorum; ama eski kavimlere göre vücut 
biçimimizin değiştiği, irileştiği, boyumuzun posumuzun art
hğı açık. . . En azından şunu rahatlıkla iddia edebiliriz ki, şu anda, 
yaratıldığımız andaki gibi değiliz; daha iri yarıyız, daha boy
lu posluyuz daha donanımlıyız vs . . .  (Bu ayetin tercümesinde 
hem fikir olan mealcileri kötü yakaladım; bu ayeti görmeyece
ğimi sanmış olmalılar; yoksa "materyalistler" yararlanacak diye 
i fadeyi değiştirirlerdi .  Bunu yapıyorlar; iyi niyetlerinden, Al
lah'a karşı mahçup duruma düşmekten, hata yapmaktan çekin
diklerinden, birilerine şirin görünme kaygısından, atalarının izin
de yürümekten hoşlandıklarından vs. yapıyorlar; ama yapıyor
lar sonuçta ! . .  Yeni bir ki tap gelecek olsaydı -ki, gelmeyecek-, hiç 
kuşkum yok, Müslüman din adamlarını yerden yere vururdu! . . )  

Şimdi, Tevrat' tan birkaç ayet görelim; sonra "detaylandır
maya" geçeceğiz . . .  

155 Muhammed Hamidul lah / Aziz Kur 'an / Beyan Yayınlan, 2000 
1 56  Muhammed Esed / Kur' an Mesajı / İşaret Yayınlan, 2000 
157 Hüseyin Atay / Kur' an / Türkçe Çeviri / Yurtbilimsel Araşhrmalar ve Yayın

a lık, 1 998 
158 Balıkesirli Hasan Basri Çan tay / Kur ' an-ı Hakim ve Meal-i Kerim / Yayın

layan: Mürşid Çantay, 1 992 
159 lsmail Hakkı lzmirli / Kur 'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı / Eren Yayınlan 
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Tevrat' tan vereceğim ayetlerin de konumuzla ilgisi yokmuş 
gibi gelecek size; ama hiç yorum yapmayıp sadece iç içe üç soru 
soracağım ve sizi biraz düşünmeye davet edeceğim ... ("Derin" 
bir düşünce belki . . .  ) 

"Rab Tanrı Adem'i topraktan yarath ve bumuna yaşam so
luğunu üfledi . Böylece Adem yaşayan varlık oldu." 

"Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü 
topraktan yaratmıştı ."  

"Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, Rab 
Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kap
ladı. Adem' den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak 
onu Adem'e getirdi ." 160 

Neden "derin bir uyku" sizce; ve hani insan soyunun 
tümü topraktan yarahlmışh; Havva, topraktan yaratılmadı mı 
yani; ve Tann'nın gücü Havva'yı da topraktan yaratmaya yet
miyor muydu da Adem'i  kullandı? ! . (Kuran da aynı şeyi söy
lemiyor mu: "Ondan eşini vücuda getirdi ." 1 61 diye? . .  ) 

Müslüman dünyasında, nereden kaynaklandığını bi lmed i
ğim yanlış bir inanç var; önce bu hatalı inancı yıkmalıyız! . .  

Araf 1 1 .  ayet, mealen şöyle: "Sizi yarattık, sonra size suret 
verdik. " 162 

Müslüman dünya bu ayeti, "Biz önce ruh olarak yarahldık, 
sonra topraktan oluşturulduğumuzda bir suret-bir şekil sahi
bi olduk; dolayısıyla sonradan bir şeki l kazanma söz konusu 
deği l . "  diye anlıyor . . .  

Ve feci surette yanılıyor tabi i ! . .  
Ne kadar feci yanıldığını görmek ister misiniz? . . 

1 60 Tevrat, Yarahlış 2 / 7, 1 9,21 / Kutsal Ki tap / Yeni Çevi ri /  Ki tabı Mukaddes Şir
keti, 2001 

1 61 Nisa, 1 
1 62 İsmail Hakkı İzmirl i / Aynı meal 
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Hatta, "insanın nuvesi olarak" Hz. Adem' in dahi olmadığı
nı, onun bile bir başka "şey" den yaratıldığını, şeki l lendirildi
ğini görmek ister misiniz? ! .  

Kıyamet Suresi'nin 37., 38 .  ve 39. ayetlerine bakar mısınız: 
"O, bir zamanlar (sadece) akıtılan bir meni damlası değil miy

di," ve sonra döllenmiş hücre; bu safhada Allah (onu) yaratmış 
ve olması gerektiği gibi şekil vermişti . 

"Ve ondan iki cinsi, erkeği ve dişiyi var etmişti?" H ı3 
"O dökülen meniden bir sperm değil miydi? 
"Sonra o bir çiğnem et oldu da Allah onu yarattı, ardından 

düzgün bir şekle ulaştırdı .  
"Nihayet ondan iki çifti, erkeği ve dişiyi vücuda getirdi . '' ı64 
"Akıtılan bir sperm damlası değil miydi? 
"Ve sonra, bir kan pıhtısı olmuştu, sonra da Allah onu ya-

ratıp biçimlendirmişti. 
"Ondan erkek ve d işi, iki eş yaratmıştı . '' 1 65 

Hani önce ruh yaratıl ıyordu? ! .  
Ayet son derece açık değil mi? ! .  
İ lk yaratılan "şey" her ne  ise (döllenmiş hücre, b i r  çiğnem 

et, kan pıhtısı) ondan bir "şey" daha yaratılıp biçimlend iri l iyor 
-düzgün bir şekle ulaştırı l ıyor- ona şekil veri l iyor; nihayet bu 
"şey" den de "erkek ve dişi" (yani insanoğlu) yaratı l ıyor. 

"Döllenmiş hücre, kan pıhtısı, bir çiğnem et" gibi meallen
dirmeler, yaratılmakta olanın ana rahmindeki bir çocuk oldu
ğu izlenimini veriyor i lk başta; ama sonra "ondan erkek ve dişi, 
iki eş" yaratılınca, bunun ana rahmindeki bi r çocuk olmadığı 
açıkça görülebil iyor . . .  Ana rahminde oluşmakta olan çocuktan 
"dişi ve erkek, iki eş" yaratı l ır  mı?! . 

163 Muhammed Esed / Aynı meal 
164 Yaşar Nuri Ôztürk/ Aynı meal 
165 M uhammed Hamidul lah / Aynı meal 
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Y ılmaz Yunak 

Hiç kuşkusuz, bu ayet, insanın yarablışıru anlahyor; ilk önce 
"bir şey" yarahlıyor, sonra ona biçim veriliyor, böylece o "şey" 
biçimlendiriliyor; o "şey" den de Adem ve Havva yarahlıyor! . .  

Şimdi, Secde Suresi'nin 7 . ,  8., ve 9.  ayetini bir kez daha oku
yoruz: 

"Yarathğı her şeyi güzel yaratmışbr. Ve insanın yaradı l ışı
na çamurdan başlamışhr. 

"Sonra onun neslini bir usareden, hor görülen bir sudan oluş
turdu. 

"Sonra ona biçim verdi ve ona kendi ruhundan üfledi .  İşit
me gücü, gözler ve gönüller verdi." 166 

"Ki yarathğı her şeyi güzel yapmışbr. Ve insanı yaratmaya 
çamurdan başlamışhr; 

"Sonra onun soyunu, değersiz bir suyun özünden meyda
na getirmiştir; 

"Sonra da onu biçimlendirip ruhundan üflemiştir. Sizin için 
duyma, gözler ve kalpler var etmiştir. Ne az şükrediyorsu
nuz !" 1 67 

Bu konuyu uzatmak istemiyorum: Elinizde bir çamur varsa 
o çamurun mutlaka bir şekli, bir biçimi vardır; sonra elinizde hor 
görülen veya değersiz bir su varsa, o suyun da mutlaka bir şek
li, bir biçimi vardır; sonra da zaten biçimlendirilme meydana ge
tiriliyorsa, bu, bir biçimden bir başka biçime geçiri l iştir! . .  

Çamurken bir biçimimiz vardı, değersiz bir su iken de (za
ten aksi, Yarahcı'nın fizik kanunlarına aykın olurdu; her cismin 
iyi kötü bir biçimi mevcuttur); sonra başka bir biçime dönüş
türüldük . . .  

Daha neyi tartışıyoruz! . .  

1 66 Yaşar Nuri Öztürk/ Aynı meal 
1 67 Muhammed Hamidullah / Aynı meal 
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Şimdi konuya derinlemesine bir girel im (aslında ta en baş
tan, çoktan girdik bile; her şey o denli iç içe ve her şey o denli 
açık ki ! . .  ) 

"Derinlemesine" sizi korkutmasın; sadece iki sureden iki
şer ayeti (Sad, 71-72; Hicr, 28-29) birkaç i lahiyatçıdan görece
ğiz ve yorumlayıp bölümü bitireceğiz: 

"Bir vakit Rabbin meleklere demişti ki: 'Haberiniz olsun, Ben 
bir çamurdan bir insan yaratmaktayım 

"Onu şekillendirip ruhumdan ona üfledim mi derhal ona sec
deye kapanın! 

"Ve düşün o vakti ki, Rabbin meleklere: 'Ben, kuru bir ça
murdan biçimlendi ri lmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. 

"Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip 
içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye ka
panın! "  168 

Rahmetli Elmalılı'nın çevirisine göre Allah ne diyor: "Çamur
dan yaratmaktayım, onu şeki l lendireceğim -biçimlendirilmiş 
bir balçıktan bir insan yaratacağım ve onu muntazam bir insan 
kıvamına geti receğim."  

Ne demek, "muntazam insan kıvamına getirmek"? ! .  İnsan 
nerede ki, nereye getiril iyor?! .  

"Muntazam bir insan''ı, hani şu psikolojik / ahlaki açıdan "ka
mil insan" olarak anlama hakkınız yok; çünkü bırakın "kamil
liği", henüz içine "Tannnın Ruhu" bile üflenmemiş! . .  İnsan "bı
çim lendiri lmiş" bir balçıktan yarablıyor ve sonra da "munta
zam" hale getiri l iyor . . .  

Ôztürk nasıl çeviriyor ayetleri : 
"Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: 'Ben çamurdan bir 

insan yaratacağım.' 

1611 Elmal ı l ı  Hamdi Yazır/  Aynı meal 
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Yılmaz Yunak 

'Onu kıvamına erdirip 
"Habrla o zaman ki, Rabbin meleklere 'ben kupkuru bir çamur-

dan, değişken-ovık balçıktan bir insan yaratacağım' demişti. 
"Onu, amaçlanan düzgünlüğe ulaştınp . . .  " 169 
Yoruma gerek var mı Allahaşkınıza?! .  
İnsan yarahlıyor, sonra kıvamına erdiriliyor; ve amaçlanan 

düzgünlüğe u laşhnlıyor! . .  
Tekrar etmekte fayda görüyorum: "Amaçlanan düzgünlük" ü, 

ruhsal kemale eriş olarak alamazsınız; zira insan "amaçlanan 
düzgünlüğe" ulaşhktan sonra içine Tann'nın nefesi üfleniyor! . .  

"Amaçlanan düzgünlük",  hiç kuşku yok ki, insanın biçimi, 
şekli, vücut yapısı ! . .  

Allah, neden hemen yapmıyor da, "amaçlıyor"?! . Ne  demek 
"amaçlanan düzgünlüğe ulaşbrmak"?! . Nereden nereye, ne ulaş
hnlıyor? ! .  

Bakın; Hamidullah'ın ihtiyatlı mealinden neler çıkıyor; ye
ter ki, konuyu bilin; çıkarmanız gereken şeyi bilin ve çıkarın: 

"Rabbin meleklere şöyle demişti :  'Evet, çamurdan bir insan 
yaratacağım .  

"Onu tamamlayıp içine 
Evet, ben, çınlayan ki lden, işlenebilen çamurdan . . .  

"Onu yapıp ruhumdan üflediğimde " 1 70 
İnsan çamurdan-çınlayan kilden-işlenebi len çamurdan ya

rahlıyor ve sonra da "tamamlanıyor", "yapıl ıyor" ! . .  
"Eksik" olan ne ki, "tamamlansın"; yarathktan sonra, "yap

mak" ne demek?! .  
Kendinizi şöyle bir yoklayın bakalım; hala çamur musunuz, 

çınlayan kil veya işlenebilen bir çamur musunuz; yoksa "tamam-

169 Yaşar Nuri Ôztürk / Aynı meal 
ı70 Muhammed Hamidullah / Aynı meal 
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lanmış" halinizle, "yapılmış" halinizle etten, kemikten, sinir
den mamul  "mükemmel bir biçim"e mi, "eksiksiz bir biçim"e 
mi sahipsiniz !? .  

Son olarak Esed'i görelim: 
" . . .  balçıktan . . .  
"ona en uygun biçimi verip . . .  " 

" . . .  biçim verilebilir özlü kara balçıktan . . .  
"Ona belirli b ir  biçim verip . . . " ı7ı 
İnsan, "balçıktan-biçim veri lebil ir özlü kara balçık" tan ya

ratıl ıyor ve ona "en uygun biçim" veriliyor, ona "belirli bir bi
çim" veri l iyor! .. 

Ne demek, "en uygun biçimi vermek"; ne demek, yaratbk
tan sonra "belirli bir biçim vermek"? ! .  

İnsanın biçimi yarahldığında "uygun" değil miydi; "belli be
l irsiz" miydi?! 

İçine "Tann'nın Nefesi" üflenmeden önce, insan "en uygun 
biçimde" değil miydi; veya "belirli bir biçim"i yok muydu in
sanın? ! . 

Hiç kuşkusuz bir biçimi, hatta belirl i  bir biçimi mevcuttu, 
ama bu biçim "en uygun biçim" değildi; biçim, henüz "insan" 
olarak "belirli bir hal" almamışh ! . .  

İçine Tann'run Nefesi üflenmeden önce, insanın biçimi uygun 
hale gelmişti; bir başka deyişle, insanın bedeni artık "en uygun bi
çim" kazandığında, o "Muhteşem Nefes"e layık hale gelmişti! . .  

"Biçimlendiriliş" konusunda başkaca herhangi b ir  yorum 
yapmayacağım; size, kendiniz yorumlayın diye birkaç ayet daha 
gösterip konuyu kapatacağım: 

" . . .  Size şekil verdi, sonra da şekillerinizi güzelleştirdi .  . . .  " li'2 

171 Muhammed Esed / Aynı meal 
172 Mümin, 64 / Elmalılı Hamdi Yazır/ Aynı meal 
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"Sonra o damlayı bir pıhtıya dönüştürdük, bu pıhtıyı bir et 
parçacığına dönüştürdük, bu et parçacığını birtakım kemikle
re çevirdik, derken bu kemiklere bir et giydirdik; sonra da ona 
bambaşka bir yaratık olarak hayat verdik." 1 73 

"Ve sonra, bir kan pıhtısı olmuştu, sonra da Allah onu ya
ratıp biçimlendirmişti ." 1 74 

"Arkadaşı, kendisiyle konuşurken dedi ki : 'seni topraktan, 
sonra spermden yaratan, sonra da seni, adam biçimine koya

nı inkar mı ediyorsun?'" ı 7s 
"Kendisiy le tartışmaya girdiği komşusu ona: 'seni tozdan 

topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratıp da (eks iks iz) 
bir insan şekline sokan Allah' a karşı nankörlük mü yapıyorsun?' 
dedi . '' ı76 

"Doğrusu, biz insanı kanşım olan bir spermden yarattık. Hal
den hale geçir iriz onu . Sonunda onu işitici görücü yaptık." 1 77 

"Sonra o damlacığı bir embriyoya dönüştürdük, sonra o em
briyoyu bir et parçası hal ine getirdik, nihayet o kem iğe de bir  
et giydirdik. Sonra onu bir  başka yarad ıl ışta yeniden kurduk. '' 1 7K 

Yeter artık dediğinizi duyar gibiyim!  . .  
Peki; öyle olsun! . .  
İşte, 5 .  şi fremiz:  
Biçimlendiri l iş !  . . 

1 73 M ü ıninun, 4 / Elmal ı l ı  Hamdi Yazır / Aynı meal 
1 74 Kıyamet, 38 / Muhamıncd H.ımid u l lah / Aynı ıne.ı l 
1 75 Kchf, 37 / Muhaınmed Hamid u l lah / Ay nı mea l 
1 76 Kchf, 37 / M uhammed Esed / Aynı mea l 
177 İns.m, 2 / Yaşar Nuri Ôztürk / Aynı mea l 
1 7� M ü ıninun, 12 / Yaşar Nuri Ôztürk / Ayn ı  meal 
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ŞİFRELER - ALTI 
TÜRLERİN DÖNÜŞÜMÜ (1 ) 

"İlahi varlıklarııı iıısaıı kızlarıyla evlenip çocuk sa
hibi oldukları giiıılerde . . .  " 

(Tevrat /  Yaratılış 6 / 4) 

B u bölümde, canlı türlerinin birbirine dönüşüp dönüşeme
yeceği, birbirinden türeyip türeyemeyeceği hususunu araş

tı racağız; örneğin bir su canlısı bir kara canlısına dönüşebilir 
mi veya ne bileyim, bir hayvan bir insana dönüşebilir mi, gibi . . .  

Ya; zor b i r  mesele değil mi? ! .  
B u  bölümde Kuran' dan size öy le  şey ler sunma l ıy ım ki ,  

türlerin birbirine dönüşebileceği hususunda tam olarak ikna 
olasınız . . .  

Gerçekten zor iş! . .  
Ufak b i r  hatırlatmayla başlamak istiyorum: Bu  bölümde bi

yoloji veya zooloji ile falan ilgilenmiyoruz; bildiğiniz gibi, şifre
lerde, münhasıran "Gökler" den bilgi almak; ve bu bilgiler ışığın
da anahtarlar-pusulalar-ışıldaklar oluşturmak zorundayız . . .  

Araştırdığımız şey bir hayli zor bir şey: Bırakın bir  türün 
kendi içinde alt veya üst türlere dönüşmesini, biz bundan daha 
çetin bir sorunun, bir türün bir başka türe dönüşmesinin pe
şindeyiz . . .  

B i r  tür, başka bir türe dönüşebi lir mi ! . .  
Büyük ihtimalle, "İşte, şimdi çuval ladın, materyalist ! . .  

diye mırı ldanıyorsunuzdur; hakl ı olabi l irsiniz; bu  konuda 
Kuran' da ne bulabilirim ki! . .  

1 19 



Yılmaz Yunak 

"Biz onlann neler söylediklerini çok iyi bil iyoruz. Sen on
ların üstüne bir zorba değilsin. O halde benim tehdidimden kor
kanlara sadece Kuran'la öğüt ver."179 diyor Yaratıcı, ama "Seni 
yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Resul leri 
onlara açık-seçik mesajlar, sayfalar ve aydınlatıcı kitap getirmiş
lerdi ." den; ıso "Dediler ki 'Rabbinden bize bir mucize getirsey
di ya! . . '  Peki, önceki sayfalardaki açık kanıt onlara gelmedi 
mi?"den; ıs ı  "O, elbette ki öncekilerin kitaplarında da var."dan;182 

Tanıktan önce de bir kılavuz ve rahmet olarak Musa'nın ki 
tabı var." dan; 183 "De ki 'Musa'nın insanlara bir ışık, bir kı lavuz 
olarak getirdiği kitabı kim indirdi?"den;184 "Bu da bizim kent
lerin / medeniyetlerin anasını uyarman için indirdiğimiz bir Ki
tap. Kutsal-bereketli, kendinden öncekini doğrulayan .''dan; ı ss 

"O, sana Kitap' ı, önündeki leri tasdikleyici olarak hak bir yol
dan indirdi .  Tevrat' ı ve İnci l ' i  de indirmişti" den 186 ve nihayet 
"Bütün bu gerçekler ilk sayfalarda da elbette vardır. İbrahim' in 
ve Musa' nın sayfalarında." dan 187 hareketle, sadece Tevrat' a mı 
başvursak acaba?! .  

Yaratı l ış 6'nın i lk bölümü "Tufan" . . .  Bu bölümün ilk 4 aye
ti bir hayli i lginç: 

"Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. İ la
hi varlıklar insan kızlarının güzel l iğini görünce beğendikleriy-

l 79 Kaf, 45 
ıso  Fahr, 25 
1111 Taha, 133 
1 82 Şuara, 1 96 
1113 Hüd, 1 7  

1 84 Enam, 91 
1115 Enam, 92 
186 Ali lmran, 3 
187 A' la, 18-19 
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le evlendiler. RAB 'Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, 
çünkü o ölümlüdür' dedi, 'İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.' 
İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukla
rı günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski 
çağ kahramanları, ünlü kişilerdi .'' ı88 

Biraz yardıma ihtiyaç var; değil mi:  
"İ lahi Varlıklar", İbranice "Tanrı Oğul lan" anlamına gelen 

sözcüğün bir diğer anlamı .  Bunların, melek oldukları ya da Şit 
soyundan gelen insanlar oldukları sanılıyor. "Nefiller" ise, yine 
İbranice "düşmüş kişi ler" anlamında; bazıları bu sözcüğü 
"devler" diye de meallendiriyormuş . . .  

Asl ında bu bölüm daha ziyade bir başka kitabın konusu 
tabii, ama bizim konumuza giren kısmına bir i tirazla başla
yacağım :  " İ l ahi Varlıkla r" ın, Adem' in oğlu Şit'in soyundan 
gelen insanlar olduklarına inanmıyorum. Böyle olsaydı, bu 
insanların, " insan kızlarının güzelliğini görünce onlarla ev
lenmeleri "nin anlat ı lmasına gerek kalmazdı .  Gayet tabi i  in
sanlar birbirleriyle evlenecekler; bunun neresi "manidar" ki;  
Ku tsal Kitap'a konsun! . .  Üstel ik evlenip çocuk sahibi olduk
ları da  bel irti lerek! . . 

Bunlar, hiç kuşkusuz bir başka ırk, bir başka yarabk, bir baş
ka tür! . .  

Bu  o kadar açık ki, ayetin hemen arkasından Tanrı; "Ru
hum insanda sonsuza dek kalmayacak." d iye uyarıyor; 
"çünkü o ölümlü ." ! . . 

Bu ırk, yarabk veya tür ölümsüz mü? ! .  Herhalde öyle olma
lı . . .  Yoksa Tann neden tam bu noktaya bu şerhi koysun ki ! . .  Bel
ki de "ölümsüzlük" bizim anladığımız anlamda bir ölümsüz
lük deği ldir; zaten neyi doğru dürüst anlayabiliyoruz ki ! . .  

188 Tevrat/Yarahhş 6/  1 -4 / Kutsal Kitap / Yeni Çeviri / Kitabı Mukaddes Şirke
ti, 2001 
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Yılmaz Yunak 

Musevi ilahiyatçılar bu sözcüğü "melek" diye anlamakta hak
lılar mı bilmiyorum; ve esasen, yazmakta olduğum bu kitap açı
sından bununla ilgilenmiyorum . . .  Ben, şu anda "Allah'ın söz
leri"nin "Türlerin Dönüşümü" şifresi açısından ne anlama gel
diğinin peşindeyim. 

İşin en i lginç tarafı, bu "i lahi varlıklar" insan kızlarıyla ev
leniyorlar ve çocukları oluyor! . .  

İnsan kızları ! . . 
Böylece, bu yarahklann "insan" olmadıklarını kesinlikle an

lıyoruz! . .  
Ve bir başka şeyi daha kesinlikle anlıyoruz ki; insan olan ve 

insan olmayan iki değişik tür evleniyor ve çocukları oluyor, yani 
bir karma tür ortaya çıkıyor; Bir tür bir başka türe dönüşüyor! . .  

Bana, "kromozom sayısı, gen, men" gibi laflar etmeyin; 
bunu söyleyen ben değilim; i tirazınız varsa "Göklere" yönel in! . .  

Bu arada, şu "Nefi ller" in, hani "devler" in veya "düşmüş ki
şi ler" in ne olduğunu merak ediyor olmal ısınız; bilmiyorum, 
ama esasen i lgi lenmiyorum! . .  (Bi liyorum da, şu anki konumuz
la i lgisi yok; bunu başka bir çal ışmada açıklayacağım. Ayrıca, 
Adem' in 930 yı l, oğlu Şi t' in 912  yıl, Enos'un 905 yıl, Kenan'ın 
910 yıl, Mahalel'in 895 yıl ,  Nuh' un 950 yı l nası l yaşadığını da . . .  
Sah i; bu kişi ler "nereden" düşmüşler; çok yüksek bir yer ol
masın sakın! . .  Mesela "uzay" gibi . . .  Yoksa siz, trilyonlarca "dün
ya" içinde sadece Arz' da yaşam olduğuna inananlardan mı
sınız? .. Yoksa siz, Yaratıcı'nın, Yaratılış'ın her aşamasında, her 
biçiminde, bir "görevli" kullandığını bilmeyenlerden misiniz!? .  
"Biz, insanı kendi suretimizde yarathk! . ." da mı size bir şey ifa
de etmiyor? ! . )  

Ne  diyorsunuz? ! .  
Türler birbirine dönüşüyor mu? . .  
Peki; bir önceki bölümde verdiğim ayeti d e  hatırladığınız

da (Tanrı, "Yeryüzü çeşit çeşit canlı yarahk, evcil ve yabanıl hay-
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van, sürüngen türetsin." diye buyurdu.189 Türlerin birbirine dö
nüşebi leceğine daha bir inanıyor musunuz?! .  

Tamam; öyleyse devam edel im! . .  
Şimdi size, çok iyi bildiğiniz bir konuyu, Tevrat'ın o veciz 

anlatımıyla sunacağım; ve bunu yaparken, "Türlerin Dönüşü
mü" şi fresini i lgilendiren ayetleri vereceğim sadece; ama ben
ce bir Tevrat alıp, diğer ayrıntıları da iyice bir okumalısınız! . .  

"Rab Nuh'a, 'Bütün ailenle birlikte gemiye bin' dedi.  'Çünkü bu 
kuşak içinde yalnız seni doğru buldum. Yeryüzünde soylan tüken
mesin diye, yaruna temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak 
w..ere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan ye
d işer çift al. Çünkü yedi gün sonra yeryüzüne kırk gün kırk gece 
yağmur yağdıracağım. Yaratbğım her canlıyı yeryüzünden silip ata
cağım.' Nuh RAB'bin bütün buyruklarım yerine getirdi. 

"Yeryüzünde yaşayan bütün canlı lar yok oldu; kuşlar, ev
cil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bü
tün canl ı lar öldü . 

"Nuh a l tı yüz bir yaşındaykey, biri nci ayın birinde yeryü
zündeki sular kurudu. Nuh geminin üstündeki kapağı kaldı
rınca toprağın kurumuş olduğunu gördü. İkinci ayın yirmi ye
dinci günü toprak tümüyle kurumuştu. 

"Tanrı Nuh'a, 'Karın, oğulların ve gelinlerinle birl ikte gemi
den çık . '  dedi, ' kendinle bi rlikte bütün canlı ları, kuşları, hay
vanları, sürüngenleri de çıkar. Üresinler, verimli olsunlar, yer
yüzünde çoğalsınlar.' 

"Nuh karısı, oğul ları ve gel inleriyle birlikte gemiden çıktı. 
Bütün hayvanlar, sürüngenler, kuşlar, yeryüzünde yaşayan her 
tür canl ı  da gemiyi terk etti ." 190 

l !l'l Tevrat / Yaratı l ış 1 / 24 /  Aynı  Çeviri 
191l Tevrat / Ya ra tı l ı ş  7/ 1 -5, 22; Ya ra tılış 8 / 1 3- 1 9  / Aynı Çeviri 
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Nuh' un gemisinin boyutlarını biliyoruz; uzunlığı 135 met
re, genişliği 22,5 metre, yüksekliği ise 13,5 metre . . .  (Tevrat / Ya
ratı l ış, 6/ 15)  

Bir  hayli büyük bir  gemi ! . .  
Ama, "soluk almayan canlılar" hariç, yeryüzünde milyon

larca tür bulunuyor şu anda,; bu inanılmaz çeşitli l ik-zenginlik 
böyle bir gemiye sığar mı? ! .  

B ir  hatırlatma daha; bana, arkeolojiden, zamandan, tarihle
meden falan bahsetmeyin; bunları ben anlatmıyorum! . .  

Tevrat, "Yeryüzünde yaşayan bütün canlı lar yok oldu." di
yor; ve ekliyor: "Yeryüzünde yaşayan her tür canlı da gemiyi 
terk etti ." 

Şu anda Arz' da bulunan milyonlarca değişik türün, o bir 
gemi hayvandan türediğine inanmak zor değil mi; ama aynı za
manda, "yeryüzüne yayılan bütün insanlar" ın, Nuh ve üç oğ
lundan ürediğinel91 inanmak da bu denli  zor ! . .  Zenciler, eski
molar, kızılderi l iler, Araplar, çinliler, küstah Avrupalılar, zalim 
Amerikal ı lar, biz . . .  

Musevi i lahiyatçı ların, Nuh Tufanı'na biçtikleri tarihleme
nin yanlış olduğunu düşünüyorum; bence bu olay çok daha es
ki lere dayanıyor. Bu taktirde, "her şeyin" o gemiden türediği
ne inanmak kolay laşıyor; bi r anlama bürünüyor . . .  

Eğer insan nüfusu Nuh ve üç oğlundan bugünkü 6-7 mil
yar kişiye ulaşmışsa, o bir  gemi hayvandan da bugünkü tür zen
ginliğine neden ulaşı lmasın! . . .  Aynca, yeryüzünün Yaratı
cı' dan aldığı "çeşit  çeşit  hayvan türet! " tal imatı doğrultusun
da yoğun bir çaba içinde olduğunu da unutmayalım tabii; bu
gün dahi süren "yoğun" bir çaba ! . .  

Tabii, unutulmaması gereken bir aynnb da, "soluk almayan" 
canlı lara dokunulmadığı, yani denizlerdeki ve göllerdeki ya-

19 1 Tevrat / Yarahlış 9 / 19 /  Aynı çeviri 
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şama; bir başka ifade i le, sularda yaşayan canlılara ... Bildiğimiz 
kadarıyla Nuh'un gemisinde balık yoktu; "sel" gözönüne 
alındığında, gemide balık veya benzeri su canlısı olması da an
lamsız olurdu . . .  Bu durumda, su dışında yaşayan canlı ların, o 
bir gemi hayvandan türediğini düşünmeliyiz; ama bu bile ne 
denli zor değil mi? ! .  

Kutsal kitaplardaki içiçe ikili manaları, sembolik anlahmı, tas
virlemeyi unutmayalım; ama şunu da unutmayalım tabii: Bu söz
lerin Allah sözleri olduğuna inanıyorsak, burada anlahlanların 
da o veya bu şekilde doğru olduğuna inanmak zorundayız . . .  

Bu da bizi, isteyelim istemeyelim, türlerin birbirine dönüş
tüğü gerçeğine götürür; bugün tek bir böcek türünün dahi mil
yonlarca "çeşidi" var, kaldı ki, diğer türler! . .  

Tufan'ın, insanlığın i l k  dönemlerinde olduğu su  götürmez 
bir gerçek, buraya kadar tamam; ama bugün, insanoğlunun yak
laşık 100.000 yaşında olduğu sanılıyor, bu kadar sürede, bir gemi 
hayvan bu kadar çeşi tlenebi l i r-türlenebi l i r  mi bilm iyorum . . . 

Ama bildiğim bir şey var : Allah, "Nuh Tufanı 'nı yaptım, ge
midekiler hariç, yeryüzünde soluk alan her türlü canlıyı yok et

tim."  diyorsa, aynen söylediği gibi yapmıştır! . .  
O, ne diyorsa, o !  . .  
Nuh Tufanı konusunda herhangi b i r  itiraza kalkışmayaca

ğmıza inanıyorum; çünkü benzer şeyleri Kuran da söylüyor; ve 
esasen Kuran, Tevrat' ı " tasdik" ediyor! . .  

Unutmadan; o gemide "i lahi  varlıklar" ve "nefi l ler" yoktu . . .  
Şimdi de  yoklar! . .  Gittiler! . .  

Ne  diyorsunuz; türlerin birbirine dönüşebileceğine ikna ol
dunuz mu? .. 

Daha açık konuşmak gerekirse, bir "şey" in bi tkiye, bitkinin 
hayvana, hayvanın insana dönüşebileceğine aklınız yattı mı? . .  

Hadi bir adım daha ileri gidip, "teori"de hiç yer almayan bir 
şey sorayım size: Örneğin, bir insan, hayvana dönüşebil ir mi? ! .  
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Biyolojiyi, zoolojiyi, antropolojiyi falan bir kenara bırakın; 
böyle bir şey mümkün mü? . .  

Soru bu!  . .  
Tevrat' tan derlediğim veriler, bir türün başka bir türe dönü

şebilleceği hususunda inandırıcı kanıtlan bol bol sunuyor 
ama ben istiyorum ki, bu olguyu herhangi bir yoruma gerek
sinmeden size doğrudan doğruya "Gökler" den aktarayım! . .  

Ne  dersiniz? . .  
Hadi, derin bir nefes alın bakal ım! . .  



ŞİFRELER - ALTI 

TÜRLERİN DÖNÜŞÜMÜ(2) 

"Sonra yiiziinii bıırıışlıırd11, kaşlarını çaltı. Sonra 
arkasmı döndii ve böbiirlendi. Şöyle dedi: 'Bıı rh•a
yet edilerek gelen bir biiyiiden başka şey degil . "'  

(Müddessir, 22-24 ) 

B u bölümle i lgili olarak Tevrat' tan derlediğimiz bilgi lerle ye
tinmek zorunda mıyız; yoksa Kuran' da da buna benzer "gös

tergeler" bularak tezimizi daha da güçlendi rebilir miyiz? . .  
Ne dersiniz? ! .  
Kuran'a öyle veya böyle uzak olanlann, bu  bölümde oku

yacakları karşısında "Vay canına! "  diye hayret etmekten ken
dilerini alamayacaklanna eminim. Kuran'a öyle veya böyle ya
kın olanların da, "Bundan sonra şu göstergeleri reddetmekten 
sakınmalıyım! .. " diye özeleştiri yapacaklannı umuyorum." (Ne 
dersiniz; çok mu safım? ! . )  

Kuran, b i r  türün b i r  başka türe dönüştüğüne i l işkin o den
li çok, o denli veciz ve o denli ısrarla örnek veriyor ki, çok sa
mimi söylüyorum; bu kadar iz-işaret-belirti karşısında, bu ki
tabı yazma işini bana bırakan İslam i lahiyatçı larını anlamakta 
bir hayli zorluk çekiyorum! . .  

Gözünü sevdiğim İslam i lahiyatçıları; sizin aklınızdan zoru
nuz mu var kuzum?! .  Allah'm ayetlerine karşı nasıl bir umursa
mazlık, nasıl bi savsaklama içinde olduğunuzu görmüyor, bu
nun sonuçlarından dehşete kapılmıyor musunuz Allahaşkınıza ?! . 

Aslında, "Bu bölüme ihtiyaç yok ki; bundan önce okuduk
l arımız zaten türlerin birbirine dönüştüğünü yeterince kanıt-
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I ıyor!" diyecek olsanız, söyleyecek herhangi bir şey bula
mam . . .  Ama tecrübelerimden biliyorum; bazı şeyleri, bazı in
sanların gözüne sokmazsanız, bırakın derdinizi yeterince an
latmayı; ne demek istediğinizi anlamaya bile çalışmıyorlar! . .  

Bu nedenle, bu  bölümde size öyle Allah sözleri sunacağım 
ki, kafanız allak bullak olacak; bu güne kadar saç-sakal-türban
dan bir türlü kurtulamayıp, Allah'ın muhteşem yaratışı karşı
sında eli kolu bağlı, şaşkın şaşkın, sersem sepelek oturanlan an
lamakta aynen benim gibi zorluk çekeceksiniz! . .  

Konumuzla i lgisi yok belki , ama Allahaşkınıza kendinize 
bir Kuran tercümesi alın ve okuyun! . .  

Yeter arhk! . .  
Tabii hiddetlenirim birader; ilahiyatçılarla konuşup bazı şey

leri öğrenmeye çalışıyorum; ama görüyorum ki, adamlann hiç
bir şey bildikleri yok! .. Başka hiçbir şeyle ilgi lenmedikleri için, 
kendi lerine öğreti lenleri sınamak gibi bir alışkanlıkları olma
dığı için; "Allah'ı övmenin ne demek olduğu" hususunda, "Ey 
yüce Rabbim, sen ne büyüksün, senin yoluna kurban olayım."  
gibi zırvalıklardan başka akıllarına hiçbir şey gelmediği için, 
adamların, i lahiyatçı( ! ) adamların Kuran' dan zerre kadar ha
berleri yok! . .  İşleri güçleri, "Güzel Kuran okuma Yarışmaları" 
düzenlemek; her ne demekse! .. ("  Adam" gibi ilahiyatçıları ten
zih ederim; bildiğim bir şeyler varsa, kuşkusuz bunu onlara borç
luyum. Onlara "selam" olsun. ) 

Oysa, tüm insanlığa indirilen Mesaj'ın hemen başında, daha 
3. surede, kesin bir buyruk, tartışılması dahi mümkün olmayan 
bir buyruk var; "Ve Kuran'ı ağır ağır, düşüne düşüne oku !" ı 92 

Bu arada, Allah'ı övmek, onun biliminin ihtişamına vakıf ol
makla; tabiahn düzenini sağlayan yasalan öğrenmekle, atomu 
parçalamakla, ışık hızını ölçebilmekle, astrofiziği geliştirmek-

192 Müzzemmil, 4 
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le, elektron mikroskobu alhnda, gözle görülmeyen o muhteşem 
canlıları, o canlıların akıl almaz yaşamlarını tanımakla; yani bi
l im yapmakla olur! . .  

Yoksa, sabahtan akşama kadar, "Sen ne büyüksün yarab
bim" .. " diye sümsüklenmek kolay! .. Allah sizden bunu mu is
tiyor; yoksa "akl ınızı çalışhrıp ruhunuzu rafine ederek" yanı
na varmanızı mı? ! .  

Vallahi pes, billahi pes ! . .  
Neyse; s iz bana hemen bir Kuran meali alacağınıza -ve oku

yacağınıza- söz verin; ben de hiddetlenmeyi daha fazla uzat
mayıp hemen konuya gireceğime söz vereyim ... Cahil birtakım 
ilahiyatçılardan medet umacağınıza, Allah'ın sözlerini kendi
niz okumalı ve yorumlamalısınız! . .  Bana inanın; böylesi, bir şey
leri öğrenmeniz için en sağlıklı yol olacakhr! . .  

Evet; b i r  tür, b i r  başka türe dönüşebilir mi?  . .  
Daha önce de uyardığım gibi; zoolojiyi, antropolojiyi, biyo

lojiyi falan bir kenara bı rakın; böyle bir şey mümkün mü, böy
le bir şey olabi l i r  mi? . .  

Tarihte bunun somut bir örneği var mı? ! .  
Ve varsa, bu, bize bi ld iri lmiş mi? . .  
Heyecanlanmış olmalısınız; ben de  heyecanlandım! . .  
Evet, tarihte bunun somut bir örneği var; ve bu bize bildi

ri lmiş! . . 
Bir zamanlar, bir tür bir başka türe dönüştürülmüş; üstelik 

bu konu insanoğluna "açıkça" bildiri lmiş; hatta insanoğlunun 
bundan ders alması istenmiş! . .  

Yasin Suresi'nin 67.  ayetiyle başlayalım . . .  
"Dilesek onları oldukları yerde hayvana çeviririz. O zaman 

ne ileri gitmeye güçleri yeter ne de geri dönebilirler." 193 

193 Yaşar Nuri Ôztürk/ Surelerin iniş Sırasına Göre Kur' an-ı Kerim Meali/  Yeni 
Boyut, 1997 
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"Ve di leseydik, onları oldukları yerde dönüştürürdük. Son
ra, ne i leri gidebi lirler, ne de geri dönebilirler. "  (Hamidul lah, 
"dönüştürürdük" için not düşüyor: Belli ki daha aşağı bir var
l ığa. ) J 94 

"Yine di lesek kendilerini oldukları yerde kı l ıklarını değiş
tiri rdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de dönebil irlerdi ." 195 

"Yine dileseydik onları oldukları yerde suratlarını değişti
rip bambaşka çi rkin bir mahiyete getirirdik de ne ileri gitme
ye ne geri dönüp gelmeye güçleri yetmezdi." 196 

Diğer mealci ler de buna benzer meal lendirmelerde bu
lunuyorlar; sonuçta insan bir başka yaratığa dönüştürü lü
yor ! . . O denli  bir başkal ık ki bu,  mealciler, " i leri gidemeye
cekleri " veya "geri dönemeyecekleri " hususunda hemfikir  
oluyorlar  . . .  

Ôztürk, bu insan ların "hayvana" dönüştürüldüğünü açık
ça söylerken; Hamidullah, "daha aşağı bir varlığa" demekle ye
tiniyor; ama sonuç farketmiyor tabi i ! . . 

İnsan, öyle bir yere getiriliyor ki, bu yer tam ortada kalıyor; 
i leri g idem iyorlar (insanlaşamıyorlar), geri dönemiyorlar (bit
ki leşemiyor lar) . . .  

Ama bu örneğe iki itirazda bulunmak mümkün: Birincisi, 
mealciler "hayvan" hususunda hemfikir deği ller, ikincisi, Al
lah "dilesek" diyor! . .  

Peki di lemiş mi acaba? . .  
Evet, di lemiş! . .  
Araf Suresi'nin 166. ayeti öyle söylüyor: 

194 Muhammed Hamidullah / Aziz Kur'an /Çeviri ve Açıklama / Beyan Yayın
lan, 2000 

1 ':15 Elmalılı Hamdi yazır / Kur' an-ı Kerim Ve Yüce Mt>ali / Huzur Yayıncvi, 1994 
1 % Balıkesirli Hasan Basri Çan tay / Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim/ Yayın

layan:  Mürşid Çantay, 1 992 

1 30  



KURAN'DAKI MAYMUN / Kutsal Kitaplara Göre Evrim 

"Ne zaman ki, yasaklandıkları şeylerden ötürü öfkelenip baş
ka aşınlıklar yapmaya başladılar, onlara şöyle dedik: ' Aşağılık, 
maskara maymunlar olun!"' 19'7 

" ... onlara 'aşağılık maymunlar olun' dedik" 198 
"Onlar yasak olunduktan balık avlama hususunda serkeş

lik edince onlara ' -Rahmet-i ilahiyeden uzak olduğunuz halde 
maymun olun' dedik." 199 

" . . .  kendilerine: 'Her ve zelil maymunlar olun' dedik."200 
. . .  onlara: 'aşağılık maymun olun keratalar!' dedik"201 

"Sonra, kendilerine yasaklananlar konusunda büyüklenin
ce, onlara, 'aşağılık maymunlar olun!' dedik.202 

Ve, bu konuda çok şaşırtıa, bir o kadar da manidar bir ör
nek: 

"Ve sonra da, kendilerine yasak edilen şeyleri yapmakta küs
tahça direttikleri zaman onlara: 'Aşağılık maymunlar gibi 
olun!' dedik"203 

En muhafazakar, en ihtiyatlı mealciler bile "maymun olun" 
derken; "evrim"e inanan Esed, "maymun gibi olun" dediğine 
göre, bilinçalhnda onu ürküten bir şeyler olmalı; ne acaba!. .  

Esed', kaygılandıran şey, "maymun" sözcüğünün materya
listlere maledilişi olmasın sakın! . .  Sakın Esed, evrime inarınuş 
bir ilahiyatçı olarak "çok ileri gitmeyi" göze alamıyor; ateist
lere bu konuda koz vermek istemiyor olmasın! .. Aynı F.sed, mea-

197 Yaşar Nuri ÔZtürk / Aynı meal 
198 Hüseyin Atay / Kur'an-Türk� Çeviri / Yurt Bilimsel Araşbrmalan ve Ya-

ymalık, 1998 
199 lsmail Hakkı izmirli / Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı / Eren Yayınlan 
200 Balıkesirli Hasan Basri Çantay / Aynı meal 
201 Elmalılı Hamdi Yazır / Aynı meal 
202 Muhammed Hamidullah/ Aynı meal 
2ID Muhammed Esed / Kur'an Mesajı/ Meal-Tefsir/ işaret  Yayınlan, 2000 
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l inin birçok yerinde, bir türün başka türe dönüşebileceği husu
sunda sayısız örnek veriyor. Ama iş "maymun"a gelince neden
se insanlar hemen kaygılanıyorlar! . .  

Şimdi, Allah'ın "Ol !"  buyruğunu hahrlayal ım:  O bir şeyi is
tediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol !"  artık o, olu
verir." 204 

Araf 166. ayeti meallendirenlerin tümü, "Ol!" buyruğunu kul
landıklarına göre, Kuran' a inanan bir kimsenin, tarih içinde bazı 
insanların maymuna dönüştüğünden zerre kadar kuşkusu ol
maması gereki r! . .  

Bu  ayet bize açıkça gösteriyor ki,  tarihin bir döneminde, Al
lah, bazı insanların maymuna dönüşmesini istemiş ve onları 
maymuna dönüştürmüş! . .  

B i r  tür, başka b i r  türe dönüşmüş! . .  
Şimdi, Bakara Suresi' ne  gidiyoruz; 65. ve 66. ayetleri ard arda 

görüyoruz: 
"Şüphesiz, Cumartesi günü içinizden saldırganlık edenle

ri biliyorsunuzdur. Onlara ' Aşağılık birer maymun olun' ded ik. 
"Bunu, kendilerine ve sonradan geleceklere bir ceza örne

ği ve Al lah'a saygı l ı  olanlara bir öğüt olsun diye yaptık ."205 
Bu ayeti, diğer tüm mealciler böyle tercüme ederken, Esed 

yine "gibi"yi eklemeyi ihmal etmiyor. 
Bir türün bir başka türe dönüştürüldüğü o denl i  açık ki, bu 

hem ceza, hem de öğüt olarak algılanması gereken bi r örnek ola
rak veri liyor Kuran' da . . .  

Peki; b i r  türün b i r  başka türe "ceza" olarak dönüştürülme
sini "sonradan gelecekler" anlayıp öğüt alabilecekler mi, der
siniz?! . 

204 Yasin, 82; Enam, 73; Mümin, 68 vb. 
205 Hüseyin Atay / Aynı meal 
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Son ayetimiz, Maide Suresi'nin 60. ayeti : 
"De ki : 'Allah katındaki karşılık bakımından, bundan daha 

kötüsünü haber vereyim mi size? Allah' ın lanetlediği ve gazap 
ettiği, aralarından domuzlar, maymunlar -aynı şekilde Tağut'a 
tapanlar- çıkardığı kimseler . . .  İşte bunlar, yeri en kötü ve doğ
ru yoldan en çok sapmış olanlardır."206 

" . . .  kimini maymunlar domuzlar kıldığt . . .  "207 

kendilerini maymunlara ve domuzlara dönüştürdü-
ğ . . "208 u . . .  

Mealcilerin tümü bu ayeti bu şekilde tercüme ederlerken, yine 
"bir hayli manidar" bir örnekle karşı karşıya kal ıyoruz: 

"De ki : 'Allah kabnda bunlardan daha şiddetli bir cezayı hak 
edenleri size söyleyem mi? Onlar, Allah'ın lanetledikleridir; on
lar Al lah'ın gazab etti kleridir ve şeytani güçlere tapbklan için 
Allah' ın maymuna ve domuza çevirdikleridir."209 

Bu kez işin içine "domuz" da girince, Muhammed Esed, bi
raz daha özgür hissediyor kendini ve "gibi"yi kullanmayı dü
şünmüyor. Bu da bizi, Esed' in bilinçalbnda da olsa, "maymun"a 
karşı bir kaygı beslediği yargısına götürüyor. "Maymun" tek 
örnek olunca kaygı lanan Esed, işin iıyine "domuz" da girince 
ve esasen "domuz" hakkında, tarih içinde türlerin dönüşümü
nü çağnşbracak herhangi bir şey söylenmemiş olunca, bu has
sas mealci kendini daha rahat hissediyor! .. Esed'in "Maymun"a 
hassasiyetini anlıyorum; ben de bu konuda bir hayli hassasım(! ) 
. . .  (Bu arada hemen hahrlatmalıyım: Esed, mealinden en çok ya
rarlandığım, kendime en yakın bulduğum i lahiyatçılar arasın
dadır. Onun mealini yermenin büyük küstahlık olacağı bilin-

206 Muhammed Hamidullah / Aynı meal 
207 Hüseyin Atay / Aynı meal 
20!1 Elmalılı Hamdi Yazı r /  Aynı meal 
209 Muhammed Esed / Aynı meal 
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ci içinde, kendisine "selam" ediyorum. Esed' in "maymun" ko
nusundaki hassasiyetinin "karine" değerinin alhnı çizmek is
tiyorum; hepsi bu! . . )  

Arbk hiçbir kuşkunuzun kalmadığını sanıyorum; ve örnek
lemeyi bitiriyorum . . .  

Allah'ın Mesaj' ı, tarih içinde birtakım insanların maymuna 
ve domuza dönüştürüldüğünü açıkça, hiçbir kuşkuya yer 
vermeyecek ölçüde bir açıklıkla bize bildiriyor. Bundan, can
lılar içinde bir türün bir başka türe dönüşebileceği sonucuna 
ulaşmış bulunuyoruz! . .  

Elmalılı Hamdi Yazır ne diyordu: "Maymunlara v e  domuz
lara dönüştürüldüğü . . . " 

Dönüştürüldüğü!  . .  
"E, Allah o muhteşem kudretiyle tabi i ki  istediğini yapabi

lir; bir türü bir başka türe dönüştürebilir; hatta isterse bütün tür
leri başka türlere dönüştürebil ir! . ."  diye söylendiğinizi duyar 
gibiyim . . .  

Size bütün kalbimle katılıyorum!. .  
Size bütün kalbimle katı lıyorum! . .  
İşte 6 .  şifremiz: 
Türlerin Dönüşümü! . .  



ŞİFRELER - YEDİ 

ÜSTÜN YARATIK 

-
,--=-

"Son ra da nıı:leklrrı:: 'Adı:m 'e sı:cde ı:diıı ' dı·dik. " 
(Ar.ıf, 1 1 )  

1 'T anrı, ' insanı kendi suretimizde, kend imize benzer yara
talım' dedi, 'Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evci l 

hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.' 
"Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı su

retinde yarahlmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı . 
Onlan kutsayarak, 'Verimli olun, çoğalın' dedi, 'Yeryüzünü dol
dunın ve denetiminize al ın; denizdeki bal ı klara, gökteki kuş
lara, yeryüzünde yaşayan bütün canl ı lara egemen olun . '  

"Rab Tanrı Adem' i  topraktan yarattı v e  bu rnuna yaşam so
luğunu üfledi .  Böylece Adem yaşayan var l ık  oldu" 2 1 ll 

Yeryüzünde yaşayan bütün canl ı lara egemen olun !  . .  
Yeryüzündeki tüm can l ı lar " tek b i r  canl ı"  dan yara tı ld ıkla 

rına göre, genet ik yapılan üç aşağı beş yukarı aynı olmalı; peki, 
bu yaratıklar içinde, hepsinden üstün olan, onlardan belirgin 
biçimde farklı olan bir tür var mıd ır? . .  

Ve kuşkusuz, bu, Mesaj vası tasıyla bize bildiri lmiş midir? . . 

Tevrat'ın "Yarahlış" bölümü, bu konuda yeterli kaynak teş
kil edecek veri leri sunuyor; ama bu olgu, hiçbir kuşkuya yer 

21 0 Tevra t, Yaratılış 1 / 26, 27, 28; Yarabhş 2 / 7  / Kutsal Kitap / Yeni Çeviri / Ki
tabı Mukaddes Şirketi, 2001 
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bırakmayacak şekilde, açık-apaçık bir biçimde bize bildirilmiş 
midir? . .  

İşte, bu bölümün konusu bu! . .  
Kuran'ı incelediğimizde, bu konudaki kesin göstergeleri he

men görebiliyoruz. Yeryüzünde yaşayan canlılar içinde en kut
sal olanı, en üstün olanı hiç kuşkusuz insan ! . .  

B u  bölümde, bunun "nedeni"ni aramıyoruz; neden son de
rece açık: Mesaj' a muhatap olacak, Yara hasını tanıyacak ve "her 
şeyi" emanetine alacak . . .  Bulmaya çalışhğımız şey, insanın "en 
üstün" olduğuna i l işkin kesin göstergeler . . .  

Kuran' ı i lk  kez okuyanlann genellikle şaşırdıkları şey, Ya
raha'run "Biz" şeklindeki hitap tarzıdır. İnsan, insanca şartlan
mışlığı sonucu, ilk başlarda bu hitap tarzının tevazudan kay
naklandığını sanır; ama çok geçmeden bunun ne kadar saçma
anlamsız-gereksiz olduğu sonucunu keşfederek bırakır bunu. 

Yine, bunun kadar paradoksal bir  şey de, Tanrı'nın birden 
fazla oluşu, bu nedenle "Biz" zamirini kullanıyor oluşu yanıl
gısıdır. Bunun yanlış bir düşünüş tarzı olduğu o kadar açıktır 
ki, birkaç ayet okuduktan sonra, bunun hemen terkedilmesi için 

basirete dahi ihtiyaç hissedi lmez! . .  
O halde, Tanrı neden çoğul zamir kul lanmaktadır? . .  Neden 

"Ben" deği l de, "Biz" diye konuşmaktadır? . .  
Çünkü Tanrı, Göklerde kendisi için, yaratıkları arasında bir 

hiyerarşi oluşturmuş; iş  ve oluşun normal seyrini bu hiyerar
şik sistemin işleyişine bırakmışhr. 

"Biz, Müslümanları suçlular / günahkarlar gibi yapar mıyız!" 
(Kalem, 35) 

"Biz size, üstünüze tanık olan bir resul gönderdik." (Müz
zemmil, 15)  

"Sonra onu açıklamak da bizim işimiz olacakbr." (Kıyamet, 19) 
Bunun gibi yüzlerce ayet sıralanabilir; ama vahyin henüz baş

larında (Mekke'de inen 3. surede), "Doğunun ve bahnın Rab-
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bidir o. Tanrı yoktur O'ndan başka ! "  d iye hemen uyarır. 
(Müzzemmil, 9) 

Yaratan tektir ve deyim yerinde ise, yarahlışın nispeten az 
önemli bölümlerinde, kendi oluşturduğu hiyerarşiyi devreye sok
makta; bu iş için yetki lendirdiği-görevlendirdiği yarahklanna, 
kozmik programın yazılımında görev taksimi yapmaktadır. 

Ama bunun bir istisnası vardır ve sadece bu istisna dahi, ne
redeyse matematik bir kesinlik arzetmekte; tüm çelişkilerine / 
olumsuzluklarına / zayıflıklarına rağmen, insanı, "kutsalların 
kutsalı" mekanında baş köşeye oturtmaktadır (Kuşkusuz baş
ka istisnaları da vardır; ama konumuz " insan"; bu satırlar, bu 
nedenle kaleme alınıyor. )  

Önce, Göklerin veciz i fadesine bakalım: 
"Hani Rabbin meleklere şöyle demişti : 'Ben çamurdan bir 

insan yaratacağım' 
"Onu kıvamına erdirip  içine ruhumdan üflediğimde, önün-

de secde ederek eğil in' 
"Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etmişlerd i .  
"İblis etmemişti. O, kibre sapmış ve  inkarcı lardan olmuştu . 
"Allah dedi :  'Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten 

seni al ıkoyan neydi? Bumu büyüklük mü ettin, yoksa yücelen
lerden mi oldun?' 

"İblis dedi: 'Ben ondan hayırlıyım, Beni ateşten yaratbn, onu 
çamurdan yarattın. ' 

"Buyurdu: 'Hadi çık oradan! . .  Sen kovulmuş birisin! . .  "'2 1 1  
Aslında, herhangi bir açıklamaya gerek kalmayacak ölçüde 

açık her şey; ama konuya nisbeten uzak olanlara bir parça fay
dam dokunacaksa, kısa bir değerlendirme yapmak boynumun 
borcu: 

21 1 Sad, 71 -77 
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1 )  İnsanın yarahlışı hususunda ifade kesin: "Ben"; "Biz" de
ğil ! . .  

Bu  konuda bırakın herhangi bir  unsurun yaratma faal iye
tinin tasarlanmasına iştirakini, o ana kadar kimse, ne olacağı 
yönünde bilgi lendirilmemiş bile. Buna birazdan değinece
ğim .  Bu şıkta söylenmesi gereken şey, insanın yaratı lma faali
yetinin özel olarak Allah tarafından üstlenild iği . . .  Bundan, in
sanın ne denli önemli olduğu sonucunu çıkarmak için herhal
de kahin olmaya gerek yok. Görevlerinin ne olduğunu tam ola
rak bi lmesek bile, birtakım işler için görevlendirilenler bir ke
nara çekil iyorlar ve devreye bizzat Yaratıcı'nın kendisi giriyor: 
"Ben yaratacağım! . . "  

2) Ayet ne diyor: "Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üf
lediğimde . . . " 

Yarahlmış olanlardan hiçbirine bu denli ayrıcalıklı davranı l 
madığı ortada ! . .  İnsan, her türlü eksikl iğine rağmen, içinde bir 
yerlerde, o büyük Güç'ün bir parçasını barındırıyor. İnsan' ın 
dışında milyonlarca yarahlan var; ama bu i fadenin kullanıl ışı  
sadece ona özgü: Bu yara tt ığım o denli kutsal ki, bunun kanı
tı olarak -veya, neden-sonuç i l işkisinde bunun sonucu olarak
ona benden bir parça vereceğim; o biraz "Ben" olacak! . . 

3) Ayet nası l devam ediyor: Önünde secde ederek eği l in !  . .  
Kutsal l ıktan söz edildiğinde, insanların aklına genel likle önce 

melek gel ir; oysa ayetten de kolayca anlaşılacağı gibi, insan me
lekten daha kutsal bir yaratıkhr. O denli kutsaldır ki, melek dahi 
onun önünde eği lecekti r. N i tekim izleyen ayette, bütün melek
lerin toptan secde etti kleri, bu kutsal yaratık önünde saygı i le 
eği ldikleri bildiri l iyor. 

4) Bil indiği gibi, İbl is buna karşı koyuyor ve insanın önün
de eği lmeyi redcied iyor. Onun azarlanışını bi r kez daha oku
yalım: "Ey İblis, iki el imle yarattığıma secde etmekten seni a l ı
koyan neydi?" 
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İnsanın yaranlışının özelliği, insanın özel bir yaratık oldu
ğu daha veciz nasıl belirtilir?! . 

Ayetteki "iki elim" vurgulaması, insanın yarahlmasındaki 
özel ihtimamı belirtmek için kul lanılan bir teşbih kuşkusuz . . . 

Kuran' da, başka herhangi bir yaratık için bu i fade kul lanılmı
yor; bu, yalnızca insana münhasır bir ihtimam . . .  

5) Ve nihayet, insan o denli özel, o denli ayrıcalıklı bir  ya
rahk ki, o güne kadar Allah kannda saygın bir yeri olan İblis'in 
kovulması dahi göze alınıyor ve insanoğlu vücut buluyor . . .  

Bakara 30. ayet, bu konuda kimsenin bilgi lendirilmediğini, 
buna gerek dahi duyulmadığını bakın nasıl ortaya koyuyor: 

"Bir zamanlar Rabbin meleklere: 'Ben, yeryüzünde bir ha
l i fe atayacağım' demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı :  'Orada 
bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın? 
Oysaki bizler, seni hamd ile tesbih ediyoruz; seni kutsayıp yü
cel tiyoruz.' Allah şöyle dedi: 'Şu bir gerçek ki, ben sizin bilme
diklerinizi bilmekteyim."' 

Bu anlatımdan, insanın yaratılma faaliyetinden meleklerin 
dahi son anda haberdar edildiklerini anl ıyoruz. Yaratıa bu ko
nuda o denli titiz, o denli kararlı, o denli hassas ki, konuyu ka
tındakilere açmıyor bile . . . "Ben bir halife atayacağım ve secde 
edeceksiniz!" . . .  Melekler her şeyi o anda öğreniyorlar ve "Ora
da bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacak
sın?" diye soruyorlar! . .  

İnsanın yeryüzünde yaşayan e n  üstün canl ı  oluşunun vur
gulanması, yeryüzüne "halife" atanması i le2 12  doruğa ulaşıyor 
ve bundan sonra bu üstün yaratık, "emanetçi" sıfatını hak ka
zanıp içindeki her tür canlı ile birlikte yerküreyi emanetine alı
yor! . .213 (Herhalde sadece yerküreyi, belki Güneş Sistemi'ni de, 

2 1 2 Bakara, 30; En'am, 1 65 
2 13 Ahzab, 72 
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ama tüm kainatı değil; "en üstün yaratık"; ama yerkürede ya
şayan canlılar baz al ındığında böyle bu; başka yerlerde ondan 
üstünleri de var! .. ) 

Buraya kadar okuduklarınızdan çıkan sonuç, insanın ger
çekten de yeryüzünde yaşayan en kutsal, dolayısıyla en üstün 
canlı olduğudur: Hal i fe, emanetçi, Yaratıcı'nın Nefesi vb. 

Peki; bu olgu Kuran' da kelime kel ime de ifade ediliyor mu? 
Cevap, "evet" ! . .  
Mesaj, insanoğlunun üstünlüğünü şu veciz i fadelerle per

çinliyor: 
"Andolsun biz Ademoğullarını onur ve üstünlükle donat

tık, onları karada ve denizde binitlere yükledik. Onları, güzel 
ve temiz rızıklarla besledik. Ve onları yarathklarımızın birço
ğundan üstün kı ldık."214 

"Yarathklarımızın birçoğundan üstün kıldık" ibaresi, Kainat 
bazında bizden üstün birtakım yaratıkların olduğu gerçeğini göz
ler önüne seriyor, ama Arz' da yaşayan en üstün yaratık oldu
ğumuz da açık; çünkü yeryüzünde Mesaj' a muhatap olan tek 
şuurlu organizma insan! .. (Cinler de Mesaj'a muhatap21 5  kuş
kusuz; ama onlar hakkında çok fazla şey bilmiyoruz . . .  Bildiği
miz, bizim anladığımız anlamda bir "canl ı  yaşamı"na sahip ol
mayışları .. . Onlar, Mesaj'ın i fadesiyle "ateşin dumansızı"ndan2I6 
yaratı lmışlar. Ve tabii, emaneti üstlenememişler; bunu göze ala
bilen tek tür biziz! . .  ) 

Tüm bu okuduklarınızın omurga noktası, her şeyi derin bir 
anlama büründüren şey, insanı " insan" yapan o muhteşem kat
kı : "Tanrı'nın Nefesi" ! . .  

214  İsra, 70 
21 5 En'am, 130; Ahkaf, 29 
216  Rahman, 15 
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Tevrat ne diyordu: "RAB Tanrı Adem'i topraktan yarath ve 
bumuna yaşam soluğunu üfledi .  Böylece Adem yaşayan var
lık oldu ." 

Diğer canl ılar "yaşayan varlık" deği l m i? ! . 
Kuşkusuz Arz' daki tüm canlılar "yaşayan varlık" ama bu

nun bilincinde değil ler; şuursuzlar; yaşadıklarının, bir gün öle
ceklerinin farkında deği l ler! . .  

Yaşadığının farkında olan, dolayısıyla "yaşayan" tek tür, Ade
moğlu !  . .  

Tevrat' ta "yaşam soluğu" d iye geçen anlatım, Kuran' da 
"Ruhtan üflemek" olarak tari f edi len şey; yani insan ile diğer 
organizmalar arasında derin bir uçurum yaratan şey, o muh
teşem nefes! . .  

Tanrı'nın Nefesi! . .  
Yeryüzündeki organizmalar arasında bu şerefe nail olan tek 

. . . 
ğl 1 tür, ınsano u . . .  

İnsanın, ancak "arzu lanan kıvama getiril ip", "düzgün bir bi
çime sokulması" ndan sonra mazhar olduğu şeref! . .  

insanı "şuurlu" organizma yapan keyfiyet, insana "yaşamak
ta olduğunu" algılatan "şuur", bu muktedi r  "Nefes" işte! . .  

İnsanla diğer tüm organizmaları, üstünlük-yeterl i l ik husu-
sunda kesin bir çizgiyle ayı ran muazzam uçurum: 

Tanrın ın nefesi ! . . 
Ve bunun muhteşem tezahürü:  
Bi l inç! . . 
Yeryüzündeki mi lyon larca tür organizma arasında, bir Ya

rat ıcı olduğunu ve bir gün O'na döneceğini, hesap vereceğini 
idrak edebilen tek tür! . .  

Yetki lendiri len ve  bu yetkiye karşı lık sorumlandırılan tek 
tür! . .  

Şimdi, en  çetin mesele ile karşı karşıyayız: Tanrı, o muhte
şem nefesi insana ne zaman üfledi? . .  
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Yukardaki paragraflarda, "düzgün bir biçim", "arzulanan 
kıvam" gibi tarifler yapbk da, bu ne zaman oldu, hangi aşama
da oldu; ve tabii ne demek "ruhtan üflemek"? . .  

Tann insana ruhundan üfleyince, insan nasıl oldu da ''bilinç" 
kazanıp kendinin farkına vardı? . .  

Bu, bu bölümün meselesi değil! . .  
Bu bölümde, Arz' da yaşayan en üstün canlı olduğumuza iliş

kin verilerin Mesaj' da bize sunulup sunulmadığını araşbrdık; 
ve Kuran'ın durmaksızın tembih ettiği gibi, göstergeler karşı
sında "aklımızı çalışhnp"217 sorumuzun cevabına ulaşbk! .. (As
lında, yukarda cevabını vermediğim sorular da "beynimiz"le 
ilgili; bu nedenle IOO'e yakın ayette "aklınızı çalışhnn! / düşü
nün! / kafanızı kullanın !"  diye uyarıl ıyoruz! . . )  

İşte 7. şifremiz: 
Üstün Yarabk! .. 

217 Araf, 169; ve diğer lO<Ye yakın ayet 
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KODLANMIŞ KOMUTLAR SİLSİLESİ 21s 

"Gerçek şıı ki, size Rabbiniı.drn göııiil gözleri gdmiş
tir. Kim göriirsr kmdi yaranııa, kim kilrliik ederse ken
di ıııranııa . . .  Beıı sizin iiz.eriııize lıekçi degilim. "  

(Enam, 104) 

B izi şaşırtan bir şey olduğunda, bazen, " Rastlantmın da böy
lesi !"  deriz, kendi kendimize . 

Gerçekten, her şey bir rastlanh ürünü müdür; ve bu denli 
olağanüstü bir oluşumun baştan beri tasarlandığına inanmak 
her şeyin bir rastlanh sonucu ortaya çıkhğma inanmaktan daha 
zor değil midir? ! .  

Uzayda milyarlarca galaksi arasında, nisbeten küçük bi
rinin kenarlarında bir yerlerde bir yıldız oluşacak, bazı cisim
leri çekim gücüyle kenrlisine bağlayıp bir sistem oluşturacak; 
o sistemin içinde yine nisbeten küçük, tarafsız bir gözle ba
kıldığında o oranda da önemsiz bi r madde yığınına ışığı ve 
ısıyı tam da gereken şekilde ve sürede gönderecek; o madde 
yığınında bir gün, hiç olmaması gereken bir şey olacak, ya
şam denen bir mucize beli rece, tri lyon kere trilyonda birden 
bile küçük bir ihtimal gerçekleşerek bu mucizeyi oluşturacak; 
sonra da o yaşam içinde bir canl ı türü yaşayan her şeye bi
yoloj ik açıdan inanılmaz derecede benzeyen, ama bu biyolo-

2111 "Kodlanmış Komutlar" şiirselliğindeki bu harikulade niteleme Stephen 
Jay Gould'a ait. . .  Kitabı Türkçeye Ceyhan Temürcü çevirmiş. (Darwin Ve 
Sonrası-�a Tarihi Üzerine Düşünceler /TÜBİTAK Popüler Bilim Kitap
tan, 2000) 
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j ik benzerliğe rağmen, yine yaşayan her şeyden akıl ötesi bir 
farkl ı l ıkta bir canl ı  türü ortaya çıkacak ve her şeyi sorgula
maya başlayacak! . .  

Olacak i ş  mi  bu! . .  
Ama oldu işte! . .  
İnanılacak şey değil !  . .  
Rastlantının da  böylesi yani! . .  
"Olamaz!" m ı  d iyorsunuz? ! .  
Meseleye " ihtimal hesaplan" çerçevesinde baktığınızda 

aslında her şeyin bir rastlantı olabileceğini kabul etmek zorun
dasınız. Yeteri kadar zamanınız, sabnruz ve papağanınız olsay
dı, bir papağanın daktilo tuşlarına vurarak güzel bir şi ir  yaz
dığına şahir olabil irdiniz; hatta bir Müslümanın Kuran okudu
ğunda ve okudukları üzerinde derin derin olmasa da, düşün
düğüne bile! . .  

Evren, tasarlanamayacak büyüklüktedir ve ihtimal hesap
ları dl,"Ismdan, "her ı,;ey" İl,"İn tasarlananldyal:ak say ıda St!<,"t'
nekler sunar. Kainattaki, her şeyi oluşturmaya müsait, esasen 
bir şeyleri oluşturduğu da kesin olan atomların sayısı, bıra
kın hayal gücü sınırlarını, hayaller ötesi bir düzlemde bile be
timlenemez çokluktadır. Bu çokluktaki atomlar silsi lesinin, uy
gun bi leşimler sonunda anlamlı biçimler ortaya koyması ma
tematiğe hiç de aykırı değildir. O denli çok seçenek mevcut
tur ki, en karamsar kozmik hesaplamalarda dahi, Evren' de yüz
binlerce uygarlığın olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
Bırakın Evren'i, Samanyolu Galaksisi dahi, bizim ölçülerimiz
de yüzlerce uygarlığın oluşmasına yeterl i miktarda ihtimal ve 
zaman zenginidir. 

Meseleye tersten bakığınızda, bir başka rastlantı mantığına 
ulaşmanız kaçınılmazdır: Güneş' in ışığını ve ısısını uygun bir 
sürede alacak uzaklıkta olduğu için Arz' da yaşamın ortaya çık
ması muhtemeldir; yaşam ortaya çıktığı için Arz yaşanabilir bir 
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gez.egendir; Arz, yaşanabilir bir gezegen olduğu için, insan mey
dana gelmiştir; insan oluştuğu için tann ihtiyaa suni bir biçim
de ortaya çıkmış ve insan bu suni ihtiyacını gidermek için ken
di tanrısını yaratmıştır . . .  

Aklı başında birçok insan bu seçeneğe inanmaktadır; ve aklı 
başında olduğu için bu inancında da son derece haklıdır! .. Or
taya sürülebilecek hiçbir matematik hesaplamanın, bu kabil  
inanç sahipleri karşısında zafer kazanması ne mümkündür, ne 
de gerekli . . .  "Göz" gibi muhteşem bir organın, yeterli zaman 
içinde kendiliğinden oluşması, matematik hesaplamalann or
taya koyduğu seçenekler açısından -bu seçenekler her ne ka
dar çok düşük bir ihtimali gösteriyor olsa da-, her zaman için 
mümkündür. Trilyon kere trilyonda bir ihtimal, yine bir ihti
mald i r  sonuçta; ve ihtimal " mümkün"e giden yolda en 
önemli göstergedir . . .  

Bu gerçekten böyledir; inorganik maddelerin organik mad
deye dönüşerek ilk tek hücrel i  canlıyı ve giderek insanı orta
ya çıkarması; bu rastlantısal sürecin başarıyla tamamlanması, 
tam anlamıyla bir mucizedir ve kesinlikle aklın kabul edebile
ceği bir şey değildir. Tüm bunlar, ta başından beri tasarlanmış 
olamayacak kadar rastlantısal görünmektedir. 

Böyle bir süreci baştan beri planlayarak sonuçlandıracak bir 
kudret, insan hayal gücünün çok ötelerinde bir şeydir; bu ne
denle, bu muhteşem oluşumu ve bu yaşam zenginl iğini tasar
layacak, bunu başaracak bir kudret de olamaz! .. 

Böyle bir kudretin var olma ihtimali, her şeyin rastlantısal 
oluşu ihtimal inden çok daha küçüktür! . .  

Bu böyledir; çünkü, rastlantısall ığın bir matematiği vardır, 
ama böyle bir Kudret'in matematiği olamaz! . .  

İşte, tam bu  noktada, yine rastlantısallık kadar şaşırtıcı ve 
akı l  ötesi bir güç devreye girer ve meseleyi çözüp atar: 

"İnanç"tır bu! . .  
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Kudret' in matematiği olamaz; ama "inanç'' ın matematiği var
dır! . .  Hatta bu öyle bir matematiktir ki, klasik matematikten dahi 
kesin sonuçlar ortaya koyar; sonsuz ihtimaller yığınını ikiye in
dirip çözümü kendi içinde üreti r. 

Bu matematiğe göre, tri lyon kere trilyonlarla uğraşmak ge
reksizdir, her türlü matematik  hesaplama, sonuçta iki ihtima
le indirgenir: 

Her şeyi ta başından beri tasarlayıp yöneten bir Kudret, ya 
vardır, ya da yoktur! . .  

Ve sonuç asla tartışma götürmez ! . .  
Alt  kümelerde, "vardır, ama . . .  " tarhşması yapmak mümkün

dür; ama "yoktur, ama" tarhşması yapmak bırakın "mümkün"ü 
gerekl i dahi değildir ! . .  

"Yoktur!" diyen kesin b i r  matematik veriyi ortaya koyarca
sına hakl ıdır; gerçekten haklıdır, tezi asla tartışma götürmez ! . .  
Üstel ik haklı lığı, alt kümelerdeki ihtimal hesapla rına gi rmesi
ne gerek kalmadığı için, kadim bir hakl ı l ıktır. 

"Vardır !"  diyen, "var" dediği şeyi matematik olarak kanı t
lamak şansına sahip olmadığı için, bu "kadim" şanssızlığı ( ! ), 
alt kümelerdeki ihtimaller içinde boğulup kalmasına kadar gö
tü rebilir kendisini! 

Ama, bu işin tabiatı böyledir işte! . .  
Bu, "inanç" tır! . .  
"Yok!" d iyen için yoktur; "var!" diyen için vardır ! . . 
Ve kendi tutarlılığı içinde kalmak kaydıyla, her iki kutup da 

hakl ıdır ! . . 
Bu, eşyanın tabiatında vardır! . .  
Böyle olduğu için de, "Sen hırslanasıya istesen de, insanla

rın çoğu inanmayacakhr."219 diye uyanlmaktadır  inançlı lar ve 

2 19  Yusuf, 103 
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bu uyarı bir başka uyarı ile pekiştirilmektedir: "Yine de yüz çe
virirlerse, a rtık sana düşen, açık bir tebliğden başka şey değil· 
dir."220; "Sizin dininiz size, benim dinim bana!"221 

Eşyanın tabiatına ay kın olan şey, zorla güzellik yaratmaya 
çalışmaktır; bu nedenle inançta, dinde zorlama olmaz.222 Olmaz, 
çünkü "zor", inancın matematiğini bozar; zorlama denklemle 
doğru sonuca ulaşılmaz! . .  

"Yoktur" diyen için "yoktur", "vardır" diyen için "vardır" ;  
bu, matematiksel kesinlikte bir doğrudur ve bu  haklı doğruluk 
nedeniyle, her iki kutup da sonuna dek haklıdır! . .  

İ lk kesim, bu "kadim" haklılığl nedeniyle herhangi bir kay· 
nağa ihtiyaç duymaz; esasen, olmayan bir şeyin kaynağl da ol
mayacağı için. böyle bir kaynak ihtiyaa ile de karşılaşmaz. Üs
tel ik, onun inancını hakl ı kılan pragmatik bir düşünce de, her 
şeyin 60-70 yıl la sınırlı olduğu küçük bir zaman dil imi için, bir 
takım kaygılara kapılmaktansa, her şeyi olduğu gibi kabul len
mek, bu kısa sü re içinde mümkün olan en büyük hazzı tadarak 
çekip gitmektir. Ve hiç kuşkusuz, bu rahatlık, kişiyi kendi ahlak 
yasasını koymak için kendini özgür bırakhğlndan, ego'nun daha 
kolay katlanılabi l ir muhasebeler yapmasına olanak sağlar . . .  

İkinci kesim i se, yine bu "kadim" haklıl ığlnı b i r  kaynak ve 
o kaynaktaki veri lerin  perçinlediği bir zeminde yaşar; bu kay
nakta inancının göstergelerine ulaştıkça, hakl ı l ığında bir artış 
meydana gelmez, ama görüş ufku genişler ve algllama gücü ar
tarak şeylere bakışı derinlik ve ulvi l ik kazanır. 

Bu derin ve ulvi bakış zamanla olgunlaşıp kemale erdiğin
de, kafa gözlerinin dışında bir göz daha kazanır insan; işte bu 
"gönül gözü" dür . . .  

220 Nahl, 82 
221 Ka fi ru n, 6 
222 Bakara, 256 
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Bu göz, kafadaki gözlerin görmediği şeylerin görüntüsünü 
içsel bir algılama i le beyne ulaştırır; ve o andan itibaren şeyle
rin algılanması bir başka hüviyet kazanıp, kişiyi, beynindeki 
elektromanyetik dalgalar arasında durmaksızın esip duran"Tan
rı 'nın Nefesi"nin, o kozmik nefesin ivmesiyle bir başka boyu
ta küçük küçük sıçramalar yapmaya götürür. 

Ancak küçük küçük sıçramalar mesebasinde olsa dahi, o bo
yutta i lk olarak idrak edi lebilecek olan şey ve hep idrak edi le
cek olan şey, "derin bir şaşkınlık ve hayranlık" hissi doğuracak 
bir biçimde kurgulanmış büyük bir sanatsal tasarımdır; Koz
mik bir tasarım, Tanrısal bir tasarım! . .  

Kodlanmış Komutlar Silsi lesi ! . .  
İşte bu harikulade tasarımın Dünya platformundaki pros

pektüsü, Kuran' dır. Bu prospektüsü okuyan herkes, az çok bir 
şeyler mutlaka anlar; ama okuduklarını anlayacak yeterli l ikte 
biri. prospektüsü gönül gözü perspekti finde okuyabi lecek 
biri, Kainatın deği lse bile, içinde bulunduğu sistemin bazı sır
larının gönül gözlerine sunulduğunu hayretle görüp, Kozmik 
Tasarımcı'nın bu akı l ötesi dehası karşısında, benliğine ürper
ti veren bir saygı i le boynunu büker ve bir onur borcu olarak 
Kozmik Sanatçı' ya, Tasarımcı' sına "teslim olur" ! . .  

Büyük Kitap'ın, "insanın algılama yeteneği ile orantılı bir ta
nıtım broşürü" niteliğindeki bu Kılavuz, hiçbir şeyin rastlantıya 
bırakılmadığını; aksine, her şeyin mutlak bir hesaplamanın sonu
cu olduğunu, muhteşem bir ahenk içinde akıp gitmekte olan tüm 
Kainat'taki her şeyin, birtakım komutlar-kodlanmış komutlar sil
silesi neticesinde "Ol" duğunu tartışmaya dahi meydan vermez. 

O, muğlaklıktan hiç hoşlanmaz; "beyyine" üzerine bina edil
mişir; Her şey açık ve berrak bir biçimde vurgulanır: 

223 Fecr, 1 4  
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"Çünkü Rabbin tam bir biçimde gözetlemektedir."223 
"Her şey" kontrol altında tutulmaktadır; ve "her şey" sürek

li olarak yakından takip edilmektedir. "Özgür irade" ila lütuf
landırılan insanoğlunun o özgür alanının dışındaki hiçbir şey, 
kendi başına buyruk hareket etmemekte, Kozmik bir denetimin 
sınırları içinde akıp gitmektedir. Kendi başına buyruk olan tek 
şey insanoğludur; çünkü o, biraz da olsa "O" kılınmıştır! . .  Ta
bii, hiç kuşkusuz, bu görece özgürlük, "gözetleme" dışında kal
mamakta; ama bazı istisnalar dışında, herhangi bir müdahale 
ile karşı laşmamaktadır. 

"Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık, sonra 
onu düşüklerin en düşüğüne, aşağıların en aşağısına çevirip at
tık."224 

"Bi rbirine benzer iç içe ikili manalar" açısından aldığınız
da, bunu, hem Koskoca Evren' de gerçekten de aşağıların aşa
ğısı olarak kalan Samanyolu Galaksisi' ne indiriliş; hem de, ya
şamın i lk  ortaya çıktığı günlerdeki en basit bir organik canlı
ya çevriliş olarak algılayabilirsiniz.  Teslim etmeniz gereken şey, 
her şeyin ta baştan kurgulandığı; her şeyin belirli b ir  plan da
hil inde "kod'' landırı ldığıdır !  . .  

"Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık."225 
Yaratılmış her şey, "belirli bir ölçü" dahilinde vücut bulmak

tadı r; kendil iğinden ve ölçüsüz olarak deği l !  .. Mantar ' ın boyu 
birkaç santim ile ölçülürken, sekoya ağacının boyunun yüz met
reyi geçmesi, hiç kuşkusuz, birbirinden farklı bu iki canlının to
humuna da bu "ölçü" nün ta başından bildirilmesi; "büyü" ko
mutunun özel bir şekilde kodlandınlması nedeniyledir. İki hid
rojen ve bir oksijen atomunu uygun koşullarda bir araya getir-

224 Tın, 4-5 
225 Kamer, 49 
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diğinizde, bu işlemi trilyonlarca kez tekrar etseniz dahi, "kod" 
hiç değişmeyeceği için, bu atomlar "komut" gereği, her sefe
rinde hemen suya dönüşecektir! . .  

Bir başka gösterge "amaç" kavramıyla sunulmaktadır . . .  Ya
rahcı meleklere nasıl hitap ediyordu: 

"Onu amaçlanan düzgünlüğe ulaştırıp öz ruhumdan içine 
üflediğim zaman, önünde hemen secdeye kapanın !"226 

Özel l ikle insan söz konusu olduğunda, gerek bil im alanın
da ve gerekse din alanında bugüne kadar söylenmiş her şey, son 
derece güdük kalmaktadır; insan, bulunduğu seviyeye belirl i  
bir amaç istikametinde ve birtakım müdahalelerle ulaştınlmış
tır. (Bu, bu kitabın en önemli konusudur; "Yaratı lışa Müdaha
le" şifresinde bu konuyu detaylandıracağını. )  

Ve, yüzlerce kesin göstergeye i lave olarak, esasen onlara ge
rek dahi bırakmamacasına açık ve berrak bir uyarı: 

"Güneş'i  ısı ve ışık kaynağı; Ay'ı  hesabı ve yıl ların sayısını 
bi lesiniz diye bir nur yapıp ona evreler takdir eden O' dur. Al
lah bütün bunları rastgele deği l, şaşmaz ölçü lere bağlı olarak 
yaratmıştı r. Bi lgiyle donanmış bir topluluk için ayetleri detay
landmyor."227 

"Her şey rastlantı eseridir!" diyenler, kendi tutarlı lıklan için
de hiç de haksız sayılmazlar; böyle diyorlarsa, böyledir! .. Pa
radoks gibi görünen şey, bu "haklı l ığın" da ta başından beri ta
sarlanmış olmasıdır! . .228 Çok açık olarak anlaşılan şey, insanoğ
lunun "rastlantı diyalektiği" i le bir yerlere getirilişi için de bir 
"ölçü" nün bir "kod" un belirlenmiş olmasıdır! . .  "Her şey rast
lantı eseridir! . ."  diyenler, bu şaşmaz ölçünün ürünüdürler ve 

226 Hicr, 29 
227 Yunus, 5 
228 Yunus, 99 
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görevleri, d iyalektiğin bazen tezinde bazen de antitezinde yer 
alarak sentezin o luşumuna katkıda bulunmalarıdır. "Şaşmaz 
ölçü",  bu ku tbun zorlanmasına, bu kutba karşı zor kullanılma
s ına kesin  bir  set çekt iğine göre, o kutbun düşünce üretimin
den ya rarlanmak gerektiği açıktı r . . .  

" Her şey ta  başından beri tasarlanmıştır !" diyen ler ise, "bir 
�eyleri bi lmenin yükümlülüğü" içinde, o "bi lme" ayrıcalığının 
yü k lediğ i  sorumluluk bi l inciy le yaşamak, o sorumluluğa uy
gun davranmak; Yara tıcı 'n ın  o muhteşem sanatının tezahürle
ri ka rşısında sessizce oturup onu bunu karalayarak, her tezin 
karşısında sadece antitez olmakla yetinerek deği l, "Kozmik Ta
sarımcı 'yı l ayıkıyle övebilmek için", her "sentez" den sonra yeni 
b ir  " tez" i leri sürerek, "risk a larak " ,  " İ lahi Yasa lar" a vakıf ol
maya çal ışmak zonındadırlar . . .  (İnsanın cüzi iradesi-özgü r i ra
desi bu kodlamadan müstesna tutulmuştur; aslında bu müs
tesna tutu luş bile b ir  "kodlama" sonucudur. Komut veri l miş, 
ama kod, "Ana Kod" tarafından kodsuzlaştı r ı lmışt ır  . .  ) 

Bu hiç de ko lay bir  şey deği ld ir ! . .  
Aynen, h içbir  şeyin rast lan tı eseri olmad ığını kabu l lenmek 

gib i !  . .  
B i r  şeylere vakı f o ldu kça artan hayret ve  şaşkın lık, bağrın

da besleyip büyüttüğü "kuşku"yu bertaraf edebi lmek için, gö
nül gözü ' ne, bunun pekiştird iği "inanç" müessesesine ihtiyaç 
duymaktadır. 

Belki, "şaşmaz bir  ölçü" de, "her şey rastlantı eserid ir" di
yenlerin, sözlerini bitirdiklerinde dudakların ın kenarında olu
şan o küçük kıvrım, o tik, o manidar gösterge; veya yazı larının 
satır  aralannda "uzak" bir yerleri işaret eden o "rastlantısal" ( ! )  
anlam çağrıştırmasıdır ! . .  

Yaratılış' ta b i r  rastlantı olsaydı, bu, insanoğluna yönelti lmiş 
en büyük aşağılama olurdu; kendi payıma, aşağılanmaktan hiç 
hoşlanmam! . .  
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Ama aşağılanmaktan hoşlananlara da hiç ses çıkarmam; Ka
firun 6'da öyle söylemiyor mu?! .229 

İşte, 8. şifremiz: 
Kodlanmış Komutlar Silsilesi !  . . 

229 Sizin dininiz size; benim dinim bana! . .  
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ŞİFRELER - DOKUZ 

YARATILIŞA MÜDAHALE (1 ) 

" Vahyimi:ze batlı olarak, 
Gözlerimizin önünde gemiyi yap!"  

(Hud, 37) 

B üyük deprem' in ardından gazetelerde bir pankartın görün
tüleri yer almışh; "7.4 Yetmedi mi?" diye . . .  

Yanlış bir değerlendirmeydi kuşkusuz! . .  
Açlıktan, tedavisizlikten, bakımsızlıktan perişan edilmiş; 

zillet albnda, insanlığından çıkarılmış koca bir ulusun binbir tür
lü derdi dururken, Mesaj'ın bu konudaki çok açık ve durmak
sızın tekrarlanan, habrlablan, adeta insanın gözüne sokulan emir
lerini ellerinin tersiyle bir kenara itip, genç kızlara uygulanan "ba
şörtüsü yasağı" nedeniyle açmışlardı gençler bu pankarb sade
ce; bu nedenle, zal imceydi de! . .  (Casiye, 19 öyle söylüyor! . . )  

Depremlerin nasıl oluştuğu, yaklaşık ne şiddette ve nerede 
olacağı biliniyor; üstelik felaket kuşkusuz deprem değil, insan
ların kahrolası aptall ıkları ve insan kardeşlerinin sırhndan ha
ram para kazanma hırsları! . .  

Yani, bu, Allah' ın insanlara bir cezası veya uyarısı falan de
ğildi ! . .  (Bu, bu olaydan derin dersler çıkarılmasını engellemez 
tabii . )  

Peki; Yarahcı dönem dönem müdahalelerde bulunuyor 
mu Yaratılış'a? . .  

Yoksa, hiçbir şeye karışmadan, "beynini" çahşbrmayan in
sanoğlunun, bu harikulade Yarabş' ını mahvetmesine göz yu
muyor; olan bitene tamamen kayıtsız mı kalıyor?! .  
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"Kıyamet" Suresi'nin, 36. ayetinin bildirdiği gibi; "İnsan ba
şıboş bırakı lacağını mı sanıyor?" gerçekten! . .  

Hiç kuşkusuz, insan başıboş bırakılmıyor; ve yine hiç kuş
kusuz, Yarahcı, Yarahl ış'a müdahalelerde bulunuyor! . .  ("Mü
kemmel bir kurgu, "müdahale"ye neden gerek görsün; haşa 
Kozmik Tasanm'ın aksayan bir yönü mü var; olur mu öyle şey! . .  " 
diye düşünebi l irsiniz; Allahaşkınıza düşünün! . . }  

Yaratıcı, müdahalelerde bulunuyor; üstelik bunu açık seçik 
bildiriyor da! . .  Gaipten haber aldığını iddia edenler veya, o sa
lakça giysileri içinde ortalığa çıkıp, din adına ahkam kesen Ya
rahlış düşmanları gibi olmamak, o aanası hazin duruma dü
şenler gibi olmamak için, ortaya bu iddianın maddi del i l leri
ni koymak gerek, değil mi? . .  

Maddi delil, inananlar için, Al lah Sözleri'd ir; Mesaj'd ı r .  . .  
Biz de, O'na bakacağız ! . .  
önce, direkt büyük bi r müdahale olarak kabul edilmeme

si gereken, bazı "destek"lerden, bazı küçük müdahalelerden, 
bazı mucizelerden söz edeceğim; böylece nelerin yapılabilece
ği / yapıld ığı yönünde kafanızda bir fikir oluşturmaya çalışaca
ğım. Tabii, göreceğiniz "her şey" in sadece "inananlar" için bir 
değer i fade edeceğini bilmiyor değilim, ama Mesaj'ın titizl ik
le uyardığı gibi, kimse kimsenin üzerine bekçi deği l ! . .  

Emrine, "enerjiden yarahlmış" bina ustaları ve dalgıçlar ve
rilen Hz. Süleyman örneği, bu mucizelerden biri sadece.230 Ta
bii, "cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan bir ordu"nun, 
aynı kişinin emrinde "düzenli bir biçimde sevkedilişleri"ni say
mazsanız;231 sanırım bu, küçük bir müdahale sayılsa gerek veya 
Mesaj'ın kendi i fadesiyle, "bi r koruyup gözetme" .232 

230 Sad, 36-38 
231 Nemi, 1 7  
232 Enbiya, 81 -82 
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Firavun hanedanının "ürün eksikliği ile senelerce sıkılma
sı"211 nı da böyle görebi l iriz sanırım; veya Hz. Musa'nın, aynı 
hanedanın tebaası üzerinde derin izler bırakan mucizelerini . . .  234 

Bu "koruyup gözetme" lere çok manidar iki örnek de, İsrai
loğul ları'na gökten "kudret helvası" indi ri lmesi 235 ve Hz. Yu
nus' un bir bal ık tarafından yutularak kurtarı lışı olsa gerek.236 

Bu anlamda, ateş' in Hz. İbrahim'i  yakmayışını, "ona serin 
gelmesinin buyrulmasını" da unutmamalıyız . . .  237 Ashab-ı 
Kehf' in, köpekleriyle birlikte bir mağarada 309 yıl korunup gö
zeti lmeleri de bir hayli  manidar bir örnek, değil mi? . .  238 

Ama hiç kuşkusuz, ve ayrınhlar hususundaki tüm tartışmala
ra rağmen, Hz. Resul' un "göğe yükseltilerek" yolculuk ettirilişi ve 
bu yolculuk esnasında kendisine birçok ayetin / izin / işaretin/ gös
tergenin yakından gösterilişi239 bambaşka bir "şey" olmalı. Bu, şim
dilik, bizim algılama gücümüzün üzerinde bir şey; bunun hakkın
da bugüne kadar söylenenlerle yetinmek zorundayız; ama bir hay
li önemli bir müdahale olduğu su götürmez bir gerçek! . .  

Bu t ip  müdahalelere güzel b ir  örnek de, Hz .  İsa'nın kurta
rı l ışı240d ır. tfani, onu öldürmeye çal ışanların, onun bi r benze
rini çarmıha germeleri meselesi . . .  Her ne kadar bel i rl i  bir mü
dahale yönü olsa da, Hz. Mesih' in bebekken konuşmasını24 ı  ve 
diğer olağandışı uygu lamalannı bir mucize olarak görmeliyiz . . .  

233 A ra f, 1 30 
234 Araf, 1 07- 1 08, 1 1 7, 1 33; Taha, 1 9, 22, 69; Kasas, 31 -32 ve diğerleri. . .  

235 Taha, 80 
2.Jb Saffat, 1 42 - 1 45 

237 Enbiya, 68-69 

2311 Kehf, 25 

239 İsra, l, bO; Nccm, 1 3, 1 8  
240 Nisa, 1 57 
241  Meryem, 30-33 
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Kafamızda, gökler' in neler yapabi leceğine il işkin belirl i  bir 
imaj oluştuğuna göre, arhk yavaş yavaş "direkt müdahaleler"e 
girebil iriz. 

İsterseniz, nisbeten küçük müdahalelerden başlayarak, en 
önemlilerine doğru küçük bir yolculuğa çıkalım . . .  Böylece, ''bey
nimiz" de, birtakım şeylere alışadursun! . .  

Üzerlerine, "Kurumuş çamurdan damgalı taşlar'' atan bir kuş 
sürüsü, bir orduyu mahvedip, "kurumuş ekin yaprağına" çe
virebilir mi dersiniz? .. 242 "Kurumuş çamurdan damgalı taşlar" 
ne demek bilmiyorum, keşke bilseydim; ama Ebrehe ordusu
nun perişan olduğu açık! . .  ("Mikrop" mu acaba; hey bilim adam
ları, haydi kımıldayın biraz! . . )  

Ya, o büyük mucize, aynı zamanda büyük b ir  direkt müda
hale !? .  

Gözünüzün önüne getirmeye çalışın; çoluk-çocuk, genç-yaş
lı, erkek-kadın koca bir kavim, umut dolu bir ted irginlik için
de denize doğru kaçıyor; sahile ulaşhklannda sular birden bire 
ikiye ayrılıyor, onlar geçtikten sonra arkalarından zalimce at sü
ren tam teçhizatlı koca bir ordu, suların birleşmesiyle bir anda 
neye uğradığını şaşı rıyor ve bu zalimlerin tümü birden boğu
luyor! . .  243 Koca bir orduya direkt olarak Gökler tarafından mü
dahale edil iyor ve ordu perişan oluyor! . .  Bunun nasıl yapıla
bileceğini bilmiyorum, çünkü insanım; ama bunun o orduya ya
pıldığını biliyorum, çünkü "insan" ım!. .  ("Müdahale" tabii, ace
le etmeyin! . . )  

Sırada bazı kavimlerin, bir daha geri dönmemecesine, top
tan yok edi l işleri var. 

Ad Kavmi . . .  

242 Fil, 1 -5 
243 Araf, 136; Taha, 77-78; Şuara, 63-66 ve diğerleri 
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Vadilerine doğru gelen bulutu görünce yağmur yağacak sa
nıyorlar, ama yanılıyorlar tabii; aslında Üzerlerine doğru gelen 
şey, içinde "aaklı azap" olan bir rüzgar . . .  244 "Dondurucu, uğul
tulu bir kasırga"245; bir "azap kamçısı" ! . .  246(Bu sembolik anla
tımların ne olduğunu size açıklayamamanın aczini yaşamıyor 
deği l im tabii; ama ne yazık ki bilmiyorum işte! . . )  

Semud Kavmi . . .  
Sadece "korkunç titreşimli bir ses"247 hepsi bu! . .  Ve "yurt

lan dümdüz"248 ediliyor! . .  Tüm kavim, "kuru bir ot gibi kırı
l ıp ufalanıyor" ! . .  249 

Ress Halkı250, Eykelilerısı, Tübba kavmi252, Meyden halkı . . . 253 
Ve, diğerleri . . . 254 
Tüm bu kavimlerin yok edilişleri nedensiz değil kuşkusuz; 

Mesaj' ın bütününden çıkan anlam, bu kavimlerin tümünün ön

ceden uyarı ldıkları ! .  . .  
Hem de, "tarihe en büyük müdahalelerden biri olan peygam

berler kurumu" vasıtasıyla! .. 2.55 

Tüm bu müdahalelerin nedeni var kuşkusuz: Yaratıcı, ya
rattıklarının dejenere edi ldiğini-pörsütüldüğünü; insanoğlunun 

244 Ahkaf, 24-25 

245 Kamer, 1 9-20 
246 Fecr, 1 3  

247 Hud, 67 
248 Şems, 1 4  

249 Kamer, 3 1  
250 Ka f, 1 2  

25ı Şuara, 1 89 

252 Dühan, 37 

253 A raf, 85 

254 Araf, 101  
255 i lahiyatçı Dr. Şaban Karataş 
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"beynini" ku l lanmadığını gördüğünde hiddetleniyor; ve önce 
uyarıyor, uyarıyor, uyarıyor ! . .  

Sonrasını biliyorsunuz! . .  (Bilmiyorsanız, "Benzerleriyle De
ğiştirilenler'in Hikayesi"ne256 bakın ! . . )  

Lut Kavmi'nin iki şehri, Sodom ve  Gomora'nın uyarı lma
dığını söyleyebil i r  misiniz! . .  Homoseksüalite o boyutlarda ki, 
Sodom'un her mahallesinden genç-yaşlı bütün erkekler, Hz. 
Lut'un evinde konuk olarak bulunan melekleri bile taciz etmek
ten kaçınmıyorlar: 

"Onlar yatmadan, kentin erkekleri -Sodom'un her mahal
lesinden genç yaşlı bütün erkekler- evi sardı .  Lut'a seslenerek, 
'Bu gece sana gelen adamlar nerede?' diye sordular, 'Getir on
ları yatal ım."'257 (Kuran bunu, "Lut' un misafilerinden nefisle
rini tatmin etmek istemişlerdi"ı58 diye bi ldiriyor. )  

Ama, "Çakıl taşları gönderen b i r  rüzgar"25" ın, "Rabbin ka
tında damgalanmış taşlar"260 m ve "Rabbin katında, sınır tanı
mazlar için işaretlenmiş taşlar"26J ın eşliğindeki "o korkunç ti t
reşiml i ses"262 onları sabaha karşı yakaladığında, neye uğradık
larını dahi anlayamadı lar . . .  

Tevrat bu olayı şöyle anlatıyor: 
"Lut ağır davrandı, ama RAB ona acıdı .  Adamlar Lut' la  ka

rısının ve iki kızının el inden tutup onları kendin dışına çıkar
dı lar. Kent dışına çıkınca, adamlardan biri Lut 'a  'Kaç, canı-

256 Yılmaz Yunak / Beyan Yayınlan, 2001 
257 Tevrat, Yarahlış, 19 / 4-5 / Kutsal Kitap / Yeni Çeviri / Ki tabı Mukaddes Şir-

keti, 2001 
258 Kamer, 37 
259 Kamer, 34 
260 Hud, 83 
261 Zariyat, 34 
262 Hicr, 73 
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nı ku rtar, arkana bakma' dedi .  'Bu ovanın hiçbir yerinde dur
ma. Dağa kaç, yoksa ölüp gidersin. '  Ancak, Lut'un peşi
sıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi ."263 (Ne ka
dar  inand ı rıcı veya konumuzla bir  i lgisi var mı b i lmiyorum 
, ama 1990' lı  yı l larda Gobi Çölü'nde yapı lan bir araştırmada, 
"çok yoğun bir ısıya maruz kalmak suretiyle camlaşmış kum
lar" bulundu; ve bu kum kütlesi "yeteri kadar yaşlı"ydı !  . . Bil
diğim kadar ıyla yeryüzü bu denl i  büyük bir ısıya çok sonra
ları ,  Hiroşima ve Nagazaki'de şahit  oldu. Yarabcı'nm bu mü
dahalesi kuşkusuz insan haysiyeti ve Yarabl ış'm pürsütülme
ye çal ış ı lmasına karşı bir "düzenleme" idi ;  oysa ikincisi, in
sanl ığın çıkarına yapı lmış gib i sunu lmaya ça lışılan ahlaksız
ca ve namertçe bir emperyal ist zulümdü ve bana inanın, bu 
kahrolası zulmün namert sorumluları bunun hesabını  bir gün 
mutlaka verecekler! . . ) 

Yaratı l ış' a  yapılan en büyük 3. müdahale Nuh Tufanı' dır. 
Bu öylesine büyük bi r müdahaledir  ki, Arz üzerinde ancak 

bir gemi dolusu "soluk alan canlı" kalmış, diğerleri toptan imha 
edilmiştir . . .  Tevrat, gemide 8 insan bulunduğunu belirtir264; Ku
ran bu konuda sayı vermez, "gemi halkı"265 diye bel i rtmenin 
yanı sı ra, "Yükle içine her bi rinden ikişer çift ve aleyhinde hü
küm veri lenler hariç olmak üzere aileni, bir de iman etmiş olan
ları" diye bildirir, ama aynı ayette " Ama Nuh' la birlikte çok az 
bir kısmı iman etm işti ." d iye kayıt düşer.266 

Sonuçta anlaşılmaktadır ki, bu müdahalelerden sonra Arz' da 
bir avuç insan sağ bırakılmış; diğerleri yok ed i lmiştir. (Bu tür bü
yük müdahaleler daha önce de olmuş; Arz bir süre " insansız" 

263 Tevra t, Yarahhş, 1 9 / 1 6-17, 26 / Aynı çeviri 
264 Tevra t, Yarahhş, 7 / 1 3 /  Aynı çeviri 
26� Ankebut, 15 
266 Hud, 40 
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kılınmıştı. "Benzerleriyle Değiştirilenler' in Hikayesi"nde bu ko
nuyu işlemiştim.) 

Yaratılışa en büyük ikinci müdahale Kutsal Kitapların indi
rilişi ve peygamberler vasıtasıyla insanoğluna tebliğidir. Kitap
lann sonuncusu, son insan ırkının evrimini(!) tamamlayan "bey
ninin" algılama gücüne göre düzenlenmişi, son peygamber Hz. 
Muhammed Mustafa tarafından insanlara tebliğ edilen Ku
ran' dır. Kadir gecesi vukuu bulan267 bu olay ve bu olayın teb
liğcisi hakkında çok fazla şey söylemeye gerek yoktur tabii, an
cak bilinmesi gereken şudur: Her şey bu Kitap' la kemale erdi
rilmiş ve söylenecek her şey söylenmiş; din tamamlanmıştır . . .  
Kitabın bu bölümüne kadar okuduğunuz satırlar, Mesaj ve teb
liğcisi Hz. Resul konusunda zaten yeterli şeyi söylemektedir, 
inandırıcı bulmayan için, daha ne söylenebilir! . .  

Böylece, Yaratılışa yapılan en büyük müdahalenin, hatta Ku
ran' dan ve tebliğcisinden dahi büyük müdahalenin ne olduğu 
sorusuna geldik . . .  

Kuran' dan daha büyük bir müdahale nasıl bir şeydir aca
ba! . . 

Biraz "düşünmeye", "beyniniz" i çalıştı rmaya ne dersiniz! . .  
"B ir  buçuk ki logramlık bir et parçası" vasıtasıyla "düşüne

bilmek"; ve her şeyi sorgulayabilmek! . .  
G . d �J ' ? I  arıp, e6• mı . . . 

267 Kadir, 1 ;  Dilhan, 3 
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ŞİFRELER - DOKUZ 
YARATILIŞA MÜDAHALE (2) 

"O, O 'dıır ki; sizi öner toııraktan, sonra bir spermden, son
ra bir embriyodan yarattı. Sonra sizi bebekler olarak a11 11e
leri11izi11 karrımdaıı çıkarıyor, sonra giiçlii çagı ııızıı ıılaşası
ı ı ız tıc ni/ıayet ilıtiyarlar olasıııız diye siı.i yaşatıyor. İçi11 i;:
den bir kısmı daha öııct• vefat ettiriliyor. Tiim bunlar, belir
le11en bir siireye 11/aşas111ıı. ııc aklınızı işletesiniz diyedir."  

(Mümin, 67) 

I ş te böy le ! . .  Tahmin  et t in i z  deği l mi ;  n ihayet  "esas  
mesele"mize gelebi ldik! . .  Bu bölümde de, konumuzla h iç  i l

gisi  yokm uş gibi gelen bazı ön bil gilerle başl ayacağım .  
Her hareketinizin, sözünüzün, düşüncenizin b i r  diskete kay

dolduğunu; günün 24 saati hiç durmaksızın, "bir yerlere" can
lı yayın yaphğınızı düşündünüz mü hiç? .. Saçma gibi geliyor 
değil mi? .. Ne yani; her insana odaklanan bir canl ı  yayın kame
rası mı var; şu anda yeryüzünde yaşayan 6-7 milyar kişiyi ayrı 
ayrı kaydeden bir sistem mi mevcut; insanların tüm fiil , söz ve 
davranışları bir yerlerde kayda mı alınıyor? ! .  

Ne sandınız! . .  
Bakın Mesaj bunu nasıl anlatıyor: 
"Yoksa, kendilerinin sırlarını bilmediğimizi ve gizli konuş

mala rını duymadığımızı mı sanıyorlar? Ama hayır! Yanların
daki elçilerimiz yazmaktadır."268 

2611 Zühruf, 80/ Muhammcd Hamidullah / Aziz Kur'an / Çeviri ve Açıklama / Be
yan Yayınları, 2000 
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"Bu bizim kitabımız, karşınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz, 
yapıp-ettiklerinizin kopyasını çıkanyorduk/yaptıklannızı kay
dediyorduk."269 

"Ve şu kuşkusuz ki, sizin üzerinizde koruyucular-bekçiler 
var. Çok değerli yazıcılar, bilirler yapmakta olduğunuzu ."270 

"Oysa üzerinizde, kesin, bekçiler vardır; soylu yazıcılar, yap
tıklarınızı bilirler."271 

İnsan, kozmik boyuttaki bir kompütere durmaksızın canlı ya
yın yapmaktadır. Üzerinde bir bekçi bulunmayan hi�r insan yok
tur272; bu kaydedilenler insana bir gün gösterilecektir.273 Bu kayıt 
işlemi o kadar açıktır ki, Mesaj bunu simgesel bir dil kullanarak 
şöyle bildirmektedir: "Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsi
nin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından 
daha yakınız. Sağında ve solunda oturmuş iki görevli, kayıt yap
maktadır. Bir söz sarfetmeye dursun. gözcü hemen zaptediverir."274 

Bu simgesel anlatım, bir başka ayette şu biçimde billurlaşı
yor: "Ve defter ortaya konacak. O anda suçluların, onda yazı
l ı  olanlardan korktuklarını göreceksin. Ve 'Eyvah bize! Bu na
sıl deftermiş ki, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini say
mış' derler. Yaptıkları her şeyi ortaya konmuş bulurlar. Rabb'in 
hiç kimseye zulmetmez."275 

"İnsanı biz yarattık; nefsinin ona neler fısıldadığını da bi li
riz!" "ayrıntısı", bu simgesel dildeki "deftere yazılanlar"ın çok 

269 Casiye, 29/ Yaşar Nuri ÔZtürk / Surelerin lniş Sıralanna Göre Kuran-ı Ke-
rim Meali / Yeni Boyut, 1997 

270 lnfitar, 1 0-1 2 / Yaşar Nuri Öztürk/ Aynı meal 
271 lnfitar, 10- 1 2 / Muhammed Hamidullah / Aynı meal 
272 Tank, 4 
273 Tekvir, 10  
274 Kaf, 16-18  
275 Kehf, 49 
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daha kapsamlı bir kayıt olduğunu açıkça bildiriyor; söz ve fi
il lerin dışında, "düşünce" de bir yerlere kaydoluyor olmalı ! . .  

Ve, kaydoluyor tabi i ! . .  
Tüm zamanların en büyük "müdahalesi" bu işte: Henüz in

san sayılmayan o yarahğın --0 her ne ise- ''beynine" boşuna mü
dahale edilmedi! . .  

İnsan beynindeki elektromanyetik kıvılcımlar, ister söz 
olarak anlam kazanmak üzere gırtlaktaki ses tellerine; ister fii l  
ve davranış olarak ortaya çıkmak üzere vücudun kaslarına; is
terse de sadece "nefsin fısıldaması" olarak tarif edildiği biçim
de, kendini üreten gri hücrelere-kendi egosuna yönelsin, mut
lak surette bir "verici" işlevi kazanıyor ve "alıcı" ya her şeyi ak
tarıyor! . .  

Kuran' dan anladığımıza göre, bu özel işlem sadece "insan"a 
uygulanıyor; çünkü "özgür irade / cüzi irade" diye tarif edilen 
şey, insana, "doğa yasalarına rağmen davranma"27b yeteneği da
hil, her türlü "yaratmaya iştirak" ayrıcalığını tanıyor; tabii, so
nuçlarına katlanmak üzere! . .  

Siz, o canlının beynine müdahale edildiğinde (içine Tann'nın 
Ruhu'ndan üflendiğinde) ve böylece o canlı "insan" olduğun
da; meleklerin arhk "insan" olan bu yarabk önünde neden sec
de ettiklerini, eği ldiklerini sanmıştınız?! .  

Ç . . k . . " kıl ı ,, b '  oı un u o, a ı ; o, ıraz . . .  
"Yarablmışların birçoğundan üstün olma"277 keyfiyeti hiç 

kuşkusuz, çok kısa bir süre sonra çürüyüp toprağa karışacak 
o ölümlü beden ile sınırlandırılamazdı; bu, tüm zamanlara hi-

276 "Kaçma hızı" na ulaşıp, uzaya açılma; yerçekimsiz ortam yarahna; ölmüş 
adamın spermlerini dondurup muhafaza ederek, ölümünden yıllar son
ra onu "baba" yapma; alhnış kere Arapça hatim indirip, Kuran'ın ne söy
lediği hakkında tek bir sözcük dahi bilememe gibi. . .  

277 7. Şifre 
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tap eden bir biçimde somutlaştırılmalıydı ve öyle de yapıldı ! . .  
İnsan beyninin ürettiği elektromanyetik dalgalar o denli şa

şılası bir mükemmelliktedir ki, çok sıradan bir örnek olarak; sa
niyede yaklaşık 300.000 Km. yol katedebilen ışık Güneş' ten Arz' a 
8 dakikada gel irken, sözkonusu bu dalgalar Güneş'e bir 
"an" da ulaşabilmektedir. (O "Kozmik Kompüter"e de . . .  "Ya
ratıcı"nın "insana şah damarından daha yakın olması" budur 
işte; Levhi Mahfuz ve insan iç  içe! . . )  

Düşünce üretme açısından insan beyninin alabileceği fark
lı haller, 2'rıin 10.000.000.000.000 kere kendisiyle çarpılması so
nucu hesaplanabi lir. Bu, bu mükemmellikteki insan beyninin 
dahi tasarlayamayacağı büyüklükte bir sayı olup, Evren' deki 
elementer partiküllerin (elektron ve proton) tümünün toplamın
dan bile daha büyüktür.278 

İnsanın içine Tanrısal Ruh' un üflenmesi, o akıl ötesi Kozmik 
Şuur' dan belirli b ir  ölçüde nasiplendiri lmesi, yeterli ölçüde akıl
landınlması anlamındadır. 

Kuran' ın bildirdiğine göre, henüz insan olmayan bir canl ı
ya müdahale edilmiş ve o canl ı  " insan" sıfatını kazanmış; "öz
gür irade" diye isimlendirdiğimiz keyfiyet i le de "yaratmaya 
iştirak" ayrıcal ığını elde ederek ''okul"a başlamıştır. 

Şimdi, "tüm zamanların en büyük müdahalesi"nin, şuursuz 
bir canlının beynine müdahale edilerek şuurlandırılıp insan ha
line getirilişinin, Kuran bildirimleri ışığında ayrıntısına girebi
liriz! . .  (Müdahale münhasıran beyne değil tabii, insan genomu
na; ama bu, en belirgin farklılığı beyinde yaratıyor, beynin kap
asitesini "şuur" üretecek biçimde arttı rıyor. ) 

Zamandan kazanmak ve tekrara düşmemek için, "Aşama
lı Oluşum" ve "Biçimlendiriliş" şifrelerinde verdiğim bilgi le-

278 Cari Saga n / Cennetin Ejderleri / E  Yayınları, 1 986 
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rin ışığında şunu söylemeliyim: Henüz insan sıfab olmayan bir 
canlının insanlaşhnlması bildiğiniz gibi içine "Ruh' tan üflen
mesi" i le gerçekleşiyor. Hatta, hatırlayacağınız gibi, Adem ve 
Havva bu canlıdan oluşturuluyor. 

Bu örneklerle bize bildirildiğine göre, söz konusu "ruh' tan 
üfleme" sonucu o canlının genetik yapısında birtakım değişik
likler oluyor ve neticede ortaya insan çıkıyor. 

Kuran, bu "ruh üfleme / nefes üfleme" meselesine üç ayet
te değiniyor: 

Sad, 72: "Onu kıvamına erdirip içine ruhumdan üflediğim
de " 

Hicr, 29: "Onu amaçlanan düzgünlüğe ulaşhnp öz ruhum
dan içine üflediğim zaman " 

Ve, Secde, 9: "Sonra da onu biçimlendirip ruhundan üfle
miştir. "  

Şimdi, bu "ruh üflenmesi" sonucunda genetik birtakım var
yasyonlarla insan oluşturulmasını, kitabın bu bölümüne kadar 
anlattıklarıma ek olarak tüylerinizi diken diken edecek açıklık
ta bir örnekle kanıtlayacağım :  

Bild iğiniz gibi, Arz üzerinde yaşamış insanlar arasında ''ba
basız" doğmuş tek çocuk Hz.Adem' dir. Hz. Havva, Tevrat' a göre 
Hz. Adem' in kaburga kemiğinden; Kuran' a göre ise "Adem' den" 
yarahldığına göre, Hz. Havva'yı bu kapsamın dışında tutmalı
yız. Bir anlamda, Hz. Adem, Hz. Havva'nın hem anası, hem de 
babasıdır diyebiliriz . . .  (Bu, sadece bir benzetme tabii; Hz. Hav
va oluşturulurken, Hz. Adem'e·nasıl bir müdahalede bulunuldu
ğunu bilmiyoruz; esasen bu kitaba münhasır olmak üzere bunu 
bilmemiz de gerekmiyor. Ancak, Hz. Adem'e "derin bir uyku" 
verildiğine göre, işlem uzun sürmüş olmalı .) Sonuçta; henüz in
san olmayan bir canlıya ruh üfleniyor ve Adem ortaya çıkıyor! . .  

Üstteki paragrafta özellikle bir yanlış yaphrn ve sizin bu yan
lışlığın farkına vardığınızı da bi liyorum. 
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Arz' da yaşamış insanlar arasında, babasız doğan bir insan 
değil, iki insan mevcut; diğeri, Hz. İsa tabi i !  .. 

Ve Kuran'ı didik didik incelediğinizde görüyorsunuz ki, i lk 
insan yaratı l ırken uygulanan "ruh' tan üfleme" operasyonuna 
tabi tutulan Arz' da yaşamış tek insan Hz. Meryem'dir! . .  

"Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem' i  de 
örnek verdi .  Biz onun içine ruhumuzdan iifledik. Ve o, Rabbinin 
kel imelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten inananlardan 
oldu."279 

"Ve bedenini iffetle korumuş olanı da! Biz, ona ruhumuzdan 
üfledik, onu ve oğlunu, dünyalar için bir gösterge kı ldık."280 

"Ey Kitap halkı ! Dininizde aşırı gi tmeyin, ve Allah hakkın
da, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih, 
ancak Allah'ın Elçisi, Meryem'e ulaştırdığı kel imesi ve kendin
den bir ruhtur."28 ı 

"Irzını kale gibi koruyan", "bedenini iffetle korumuş olan" 
gibi anlatımlar, Hz. Meryem' in çocuğunu doğurmak için her
hangi bir erkekle ilişkiye girmediğinin kanı tı !  .. Peki; nasıl olu
yor da, Hz. Meryem hamile kalıp Hz. İsa'yı doğuruyor! . . 

İki örnek birbi rine tıpatıp uyuyor! . .  
Henüz insan olmayan bir canlıya "ruh' tan üflendiğinde" na

sıl onun genetik yapısı değiştirilip o canlı insanlaşhrılmışsa; Hz. 
Meryem' in de genetik yapısına müdahale ediliyor ve aynen Hz. 
Havva'nın Hz. Adem' den oluşturulması gibi, Hz. Meryem' den 
de Hz. İsa oluşturuluyor! .. 

Hz. İsa'nın "durumu" i le, Hz. Adem' in "durumu"nu örnek 
gösteren ilk kişi ben değil im veya bir başka ölümlü değil; ba
kın, Kuran, Ali İmran 59' da ne diyor: 

279 Tahrim, 1 2  
280 Enbiya, 91 
2sı Nisa, 171  
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"Allah katında isa'nın durumu, Adem' in durumu gibidir. 
Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" dedi .  Artık o oluverir."  

Bu, "içe üflenen o ruh" marifetiyle gerçekleştiriliyor; bu çok 
açık! . .  

B i r  canlıya "ruh' tan üfleniyor" ve Hz. Adem ortaya çık yor; 
bir başka canlıya, bu sefer bir insana aynı "ruh' tan üfleniyor" 
ve Hz. İsa ortaya çıkıyor ! . .  

"Tannrun Nefesi" bir canlıya üflendiğinde, her iki örnekte de 
görüldüğü gibi, ortaya çıkan şey, "bilinçli bir canlı" oluyor; o Muh
teşem Nefes, üflendiği canlıda "bilinç" oluşturuyor . . .  Ve bilin
diği gibi, bilinç, insanla diğer canlılar arasındaki tek uçurum! . .  
Her türlü biyolojik benzerlik, her türlü anatomik benzerlik, her 
türlü fizyolojik benzerlik, hatta her türlü morfolojik benzerlik o 
veya bu biçimde kabule şayan; ama sıra "bilinç" konusuna gel
diğinde, herkesin teslim etmek zorunda olduğu gibi, ortaya çı
kan şey, hiçbir surette kapanmayacak olan o derin uçurum! . .  

Bu canlılar üzerinde uygulanan şey, bugünkü teknolojik se
viyemiz göz önüne alındığında, "klonlama" ya benzer bir ope
rasyon olsa gerek; tabi i bunun İlahice olanı . . .  (Yann, teknolo
ji geliştiğinde, belki bir başka biçim; şimdiden bi lemeyiz . )  

Peki, bunun beyne bir  müdahale olduğunu nereden çıkarı
yoruz?! .  

Yukardaki açıklamalara ek  olarak söylenmesi gereken bel
ki de tek şey, insanın elinden bilincinin çekip alınması halinde 
geriye kalacak olan şeyin sadece sıradan bir hayvan olacağıdır; 
üstelik hiç de mükemmel olmayan bir hayvan! . .  

Evet, "Bize bir şekil verilip, sonra o şeklimiz güzelleşti ril
di."282; evet, "Gerçekten en güzel bir biçimde yarahldık"283; evet, 

282 Mümin, 64 
283 Tın, 4 
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"En güzel ölçülerle şekillendirildik."284; evet, hatta parmak uç
larımız mükemmel leştirildi285; ama bunlar bizi diğer canlı lar
dan ayıran temel özellikler deği l ! . .  

Temel özell ik, bil im adamlarını şaşkınlıktan şaşkınlığa dü
şüren; bu mesele açı ldığında anlan "dut yemiş bülbül"e çevi
ren o betimlenemez "bi l inç"; o tanımlanamaz "kendindel ik", 
o muhteşem "şuur"; o, bir parça "O"luk! . .  

İşte bu nedenle bu müdahale Kuran' ın indiri lişinden ve pey
gamberlik müessesesinden dahi büyük; çünkü bu müdahale ol
masaydı, Kuran, insanlar tarafından anlaşılamazdı ! . .  

Klasik tanımıyla "yaşam" sahipleri arasında, b i r  başka de
yişle Arz' da yaşayan canlılar arasında sadece insan Kuran' a mu
hatap; çünkü sadece o şuurlu; sadece onun beyni "şuur / bil inç" 
üretecek kapasi tede! .. (Melekleri, cinleri, İblisi ve "diğer görev
l i ler" i "klasik yaşam tanımı"na sokmuyorum.)  

İşte bu nedenle, insan genomuna yapılan müdahale beyne ya
pılan bir müdahaledir; Arz' da yaşayan diğer canlılarla diğer fark
lılıklar, "beyin"le kıyaslandığında anılmayacak kadar küçük kalır . . .  

Biyoloj ik anlamda insan ve hayvan arasında o kadar küçük 
fark vardır ki, gerçekten insanın elinden "bilincini-şuurunu" çe
kip a ldığımızda, geriye sadece bir hayvan kalı r; üstelik hiç de 
mükemmel olmayan bir hayvan! . .  

Bu Tanrısa l Müdahale sonucu ki, insan, o Kozmik Kompü
ter'e sürekli yayın yapmakta; bu muhteşem müdahale sonucu
dur ki, insanın yapıp ettikleri değil, "sayfalara yazılan niyeti" 
dikkate al ınmakta! . .  

İşte bu Kozmik Müdahaledir ki, yaratıa'yı, bir başka ifade ile o 
'ilahi Hiyerarşi"yi insana şah damarından daha yakın yapmakta! . .  

2114 İnfiıar, 7 
285 Kıyamet, 4 
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Sağ üst köşedeki bildiriyi gördünüz mü? ! .  
"Tüm bunlar aklınızı işletesiniz diyedir! . ." 
Belki konumuz deği l , ama "akı l" ile "diğer taraf" arasında 

direkt bi r bağlanb olduğu ne kadar açık; "akıl" ile "Cennet-Ce
hennem" simgeleştiri lmesinin bağlantısı ne ölçüde berrak, de-
ğil · 7 1  mı . . .  

"Aklımızı işletel im" diye yaratıldıysak, hiç kuşkusuz buna 
uygun bir beyin kapasitemiz olmalıydı; ve işte bu müdahale so
nucunda diğer canl ı lardan ayırt edi lerek "düşünme" yetisiy
le donatı ldık. 

Şahsen, bu müdahaleyi şükran ve minnetle karşılıyor; Ya
ratıcı' ma teşekkür ediyorum! . .  

Siz de etmelisiniz! . .  



ŞİFRELER - SONUÇ 

ŞİFRELERİN GÖSTERDiCi 

"Peki buıılar, Kııraıı '111 aıılanııııı iııceden irıce
ye diişürımiiyorlar mı? Yoksa kalpleri iizerirı
de kilitler mi var! "  

(Muhammed, 24) 

B u bölümde, münhasıran Mesaj' dan hareket ettik ve bu ko
nuda bugüne dek i leri sürülenleri sınamak için Yaratı lış' ı 

anlamaya çalıştık . . .  Ortaya sürdüğümüz verileri kısaca bir to
parlamak gerekirse, şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız: 

1) Her şeyin oluşması için Arz yeterli bir zmana sahip; bazı 
i lahiyatçıların iddia ettiği gibi, dünya ne 6.000 yaşında, ne de 
yaratılış 6x24 saat sürmüş . . .  

2) Bildiğimiz anlamda "yaşam", gökten indiri l ip yerde tu
tulan bir su i le, ve o suyun içinde başlamış; ve tabii, yaşayan 
her şeyin özü su . . .  

3) Bütün canlı lar tek bir "ortak ata"dan gelmişler . . .  Hepi
mizin, tüm canlıların tek bir atası mevcut; Kitap' ırı deyimiyle, 
"hepimiz tek bir canl ıdan yaratılmışız" 

4) Kozmos' un oluşturulmasında göze hemen çarpıveren bir 
"aşama" mevcut; ama biraz sağduyu, bu aşamanın canlılığın/ ya
şamın oluşumunda da rol oynadığını su götürmez bir biçim
de ortaya koyuyor. Yaşam ortaya çıktıktan sonra belirli aşama
lardan geçerek insana dek ulaşıyor . . .  

5) İnsan, "henüz hiçbir şey değilken"286 den alınıp bugüne 
getirilene dek, sürekli olarak biçimlendirilmiş . . .  İnsan için bir 

286 Meryem, 67 
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düzgünlük amaçlanmış ve insan o amaçlanan düzgünlüğe Al
lah tarafından ulaştırılmış . . .  

6) Canlı türleri kendi içlerinde değiştikleri gibi; türler, bir
birine de dönüşebiliyor . . .  Bir canlı türü, bir başka canl ı  türü ha
lini alabi liyor . . .  

7) İnsanoğlu, üstün bir yaratık . . .  Tamam; Kainatın en üstü
nü değil, ama en üstün olanlardan biri . . .  Hiç kuşkusuz, Arz üze
rinde yaşayan organizmalarla kıyas dahi kabul etmeyecek bir 
üstünlük bu! . .  

8 )  Yarahlış söz konusu olduğunda, rastlanhsall ıktan bahset
mek mümkün değil . . .  Şu klasik "alın yazısı" anlamında olma
yan bir "kader" her şeye hakim . . .  Her şey, bir planın, kozmik 
bir tasarımın parçası . . .  Özele indirgersek; "yaşam" ve "insan", 
rastlantı ürünü değil; bil inçli bir oluşum söz konusu . . .  Kısaca; 
bir yaratılmışlık mevcut; rastlantı sonucu oluşmuşluk deği l . . .  

9 )  Allah, her şeyi yarattıktan sonra, bir yerlerden kayıtsız
ca bakıp Yaratış' ının pörsütülmesine izin veren bir Güç değil; 
gerek gördükçe müdahale ediyor! . .  "Mükemmel bir tasanm mü
dahaleye neden gerek görsün?" diye sorabil irsiniz . . .  Mükem
mel bir tasarım mevcut; ama mükemmel bir "özgür irade" de 
mevcut!  .. Bu özgür irade, bu cüzi irade, Esas İ rade'nin izniy
le, "okul"daki müfredatı bazen aksatma gücüne de sahip ola
cak kadar "akıl l ı" ;  belki bu da "müfredat"ın bir parçası .  . .  Öyle 
veya böyle; Yaratıl ış'a Al lah tarafından bir müdahale olduğu 
su götürmez bir gerçek! . .  

Tüm bunlar, Mesaj ' dan çıkardığımız sonuçlar . . .  
"Şifreler-Giriş" de size bir tavsiyede bulunmuş, "Lütfen elini

zin altında bir Kuran olsun." demiştim; şimdi ise size verdiğim şif
releri bir kez daha okuyun, bilgileri elinizdeki Kuran'la karşılaş
brın; ve Yaratılış üzerine biraz derinlemesine düşünmeye çalışın . . .  

Söyler misiniz; hayatı boyunca biyolojiyle hiç i lgi lenmemiş 
biri dahi bu göstergelerden bir "evrim"e ulaşmıyor mu? ! .  Lüt-
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fen kendinize sorar mısınız; Al lah bu hususta neden bu denli 
bilgi ile donatmış Kitabını? ! .  

Şifrelerin ışığında bakhğınızda, insanın maymundan türe
diğine dair hiçbir bilgi yok değil mi? . .  

Gayet tabii olmayacaktı; çünkü insan maymundan türeme
mişti! . .  

İnsanın neden türediğini, bundan sonraki bölümlerde an
lamaya çalışacağız; ve bunu bil im i le yapacağız! . .  

Peki; Al lah'ın Ki tabı yetmiyor m u  d a  bi l ime ihtiyaç duyu-
yoruz? . .  

Bir düşünür müsünüz lütfen; bi l im nedir? . .  
Al lah'ın bir başka Kitabı değil mi? ! .  
Her şey beli rl i  kanunlar çerçevesinde hareket etmiyor mu; 

her şey muazzam bir disipline göre akıp gi tmiyor mu?! .  
Peki; bu, Al lah' ın bir yasası deği l de nedir?! . 
Bi l im adamlarının yaptıkları şey, aslında, Al lah'ın bir diğer 

Kitabını okumaya ça l ışmak, göstergelerden bir sonuç çıkarma
ya çal ışmak deği lse nedir? ! .  

Burada akla şöyle bir soru gelebi l i r : Kuran neden her şeyi 
en ince ayrıntısına kadar anlatmıyor da, bazı şeyleri anlamak 
için bi l ime ihtiyaç duyuluyor? . .  

Kuran' ı incelediğinizde şaşırtıcı bir başka şeyle daha karşı
laşıyorsunuz: Kuran' da sadece Yaratı l ış yok ki; hukuk, felsefe, 
ekonomi, kimya, astronomi, jeoloji, tıp, sosyoloj i, psikoloji . . .  

Bunların tümü en ince ayrıntısına kadar anlatılsa, Kuran bir 
stadyuma sığmayacak büyüklükte bir hacme sahip olurdu; ama 
işin daha ilginç tarafı, o zaman insanların akıllarını çalıştırma
ları gerekmezdi ve bu vahim bir şeye neden olurdu : Ayrıntısı
na burada girmeyeceğim, ama akıl i le "öte taraf" arasında di
rekt bir bağ mevcut; bu tarafta akl ını çalışhran, bu faaliyet ne
deniyle ruhunu rafine edecek ve mezuniyetinden sonra, bu me
zuniyet derecesine göre bir muameleye tabi tutulacak. 
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Bu neden böyle tasarımlanmış-programlanmış bu konuda 
herhangi bir bi lgim yok; ama bunun tam da böyle olduğu Ku
ran verileri ışığında net olarak görülebil iyor. Cennet ve cehen
nem simgeselleştirmesi işte tam olarak bunu anlahyor. Yunus 
100, boş yere uyarmıyor, "Allah, pisliği, aklını kullanmayanla
rın üzerine bırakır! . ." diye! . .  

Allah'ın huzuruna çıkan iki tip düşünün: Biri Allah' ın bu mu
azzam Yarahş' ırun üzerinde derin derin düşünmüş, çalışmış ve 
Yarahlış'ın bir takım tezahürlerini görmüş, anlamış, Yarahcı'nın 
büyüklüğü hususunda içi ü rpermiş; diğeri ise, Araf 1 79' da ta
ri f edildiği gibi, davarlardan bile daha şaşkın duru mda . . .  Al
lah indinde bu i ki tip bir olur mu? ! .  (Diğer hususlar hariç . )  

Mümin Suresi' nin 67. ayeti ne d iyor: "O, O' dur ki ;  sizi önce 
topraktan, sonra bir spermden, sonra bir  embriyodan yarat
tı . Sonra sizi bebek olarak annelerinizin karnından çıkarıyor, 
sonra güçlü çağınıza ulaşasınız ve nihayet ihtiyarlar olasınız 
diye s iz i  yaşahyor. İçinizden bir kısmı daha önce vefat ettiri
l iyor. Tüm bunlar, beli rlenen bir süreye ulaşasınız ve aklını
zı işletesiniz diyedir. "  

Şimdi lütfen akl ınızı işletir misiniz! . .  
Şi freler' den çıkardığınız sonuç, sizi, düpe düz bir evrim ol

gusuna götürmüyor mu?! . 
Ve lütfen elinizi vicdanınıza koyun; Cahız' ın, Nazzam'ın, Bi

runi'nin, İhvanu's Safa'nın bundan bin yıl önce söylediklerini 
şu günlerde hala tartışmak ayıp ve günah olmuyor mu?! .  

Evrim'e inanmanın, materyalizmle, komünistlikle her han
gi bir i lgisinin olmadığını i lerde anlatacağım size; aslında siya
sal ideolojiler söz konusu edilecekse, hatalı bir evrim teorisine 
inanmanın -insanları buna inandırmaya çal ışmanın- tam ola
rak neyle i lgisi olduğunu da anlatacağım . . .  

Şimdilik bilmemiz gereken, Kuran'ın hiç kuşkuya düşülme
yecek biçimde bir evrimden söz ettiğidir; ve yapılması gereken 
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şey bu bölümde size verdiğim ayetleri Kuran' dan çıplak göz
le okuyarak, anlathklanmın kontrol edilmesidir . . .  

önümüzdeki bölümde, Allah'ın bi r başka Kitabını okuya
cağız . . .  

Şimdi, "derin derin düşünme" zamanı ! . .  
Vücudumuz aşağı yukarı aynı boyutta kalırken, beynimiz 

%300 büyümeyi boşuna gerçekleştirmedi ! . .  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇÖZÜM 





ÇÖZÜM - GİRİŞ 

"Demek ki, zorlıığım ymwıda bir kolaylık 11111/ıak
kak ııar. " 

( İnşirah, 5) 

B u bölümde, Kuran'ın göstergeleri doğrultusunda oluştur
duğumuz şi frelerin ışığında, bilimin "evrim" konusunda 

söyled iklerini sınayacağız . . . Ve bu yolla, zorluğun nasıl da ko
laya çevri ld iğine şahit  olacağız! . .  Zorluk hiç kuşkusuz kolaya 
çevrilecek, çünkü Tabiat Kitabı'nın yaphğı şey, aslında Allah' ın 
Mesaj ı ' nın teknik ayrıntılarını gözler önüne sermekten başka 
bir şey deği l !  . .  Aslında yapacağımız şey, haşa Kuran'ı  sınamak 
veya bir başka kitap olan "Tabiat Kitabı"nı sınamak deği l ;  akla 
hayale gelebi lecek her şey konusunda özlü i fadeler sunan bir 
Kitap i le, Yaratılış üzerine ayrıntıl ı  bilgiler i çeren bir başka Ki
tap' ı  karşı laştırıp, bir şeyleri anlamaya çalışmak olacak . . .  

Varacağımız sonuçlar; bi r başka i fade i le, üreteceğimiz 
"çözüm" ler, hiç kuşkusuz, kimseyi bağlamayacak. İsteyen is
ted iğine inanmaya devam edecek; çünkü her şey gibi, bu da bi r 
nasip meselesi ! . .  Olmayınca olmuyor işte! . .  Ama Kuran bağlı
ları, iki Kitap' ın nasıl mükemmel uyuştuğunu gördüklerinde, 
Yaratıl ış  mucizesine duydukları hayranlığın bir kat daha art
hğına şahit olacaklar . . .  Çiçek açmak için kendine özgü neden
lerle 120 yıl bekleyen ve Dünya'nın neresine ekilirse ekilsin, tam 
da 120 .  yılda çiçek açan bir bambu, size olağanüstü gelmiyor 
mu? ! .  Bilimadamlan yaptıkları araştırmalarda, bu bambunun 
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çiçek açmak için neden 120 yıl beklediği hususunda çevresel her
hangi bir faktör bu lamadıklarını söylüyorlar; yapılabilen tek 
açıklama, bu bitkinin buna göre "kodlandığı" !  .. Bilim, "bir şey" in 
bu bitkiyi kodladığını, bitkinin hafızasına matematik birtakım 
denklemler yerleşti rdiğini iddia ediyor; bu iddiayı neden ka
bul etmeyelim?! .  Bu denklemi kimin oluşturduğunu bi lmiyor 
muyuz?! .  

Diğerlerinin, yani Tabiat Kitabı i le yetinmek isteyenlerin sa
mimi olanlannın, bu çalışmayı gördükten sonra bi r Kuran ala
rak okuyacaklarını ve inceleyeceklerini umut etmekten kendi
mi alamıyorum .. .  İlerleyen sayfalarda, "Şifreler" in nasıl da ha
yata geçtiğini gördüğünüzde, bu hayata geçiri l iş işlemini kı l ı  
kırk yaran titizlikle tespit edilen bilimadamlarına derin bir say
gı duyacağınızı bil iyorum; onlar her ne kadar tüm olup biteni 
"rastlanhsallık" çerçevesinde görseler de! . . Umudum, ömürle
rini harcayarak tespit edebildikleri bu gerçeklerin ön bilgi leri
nin Kuran' da nasıl da yer aldığını gördüklerinde, onların da bize 
saygı duyacağı . . .  Hatta bir şey iddia ediyorum: Bu kitabı oku
yan bilimadamlannı, Şifreler hususunda kendi leriyle tartışma
ya davet ediyorum; ve bu iç hesaplaşma sonunda, ertesi sabah 
kalktıklarında bir kitapçıya gideceklerine emin olduğumu 
ilan ediyorum . . .  

Ama Allah aşkınıza, bi rbirimizi karalamaktan vazgeçelim 
artık; elinde Kuran tutan herkesi "yobaz", mikroskop üzerine 
eğilen veya ömrünü bilim aşkıyla fosil aramak üzere dağda ba
yırda geçiren herkesi de "Allahsız gavur, namussuz komünist!" 
diye aşağılamayı bırakalım artık! . .  (Özellikle ikincisini yapma
yın; hele benim bulunduğum bir ortamda sakın yapmayın ! . . )  

Bu bir  diyalektik; tez-antitez-sentez! . .  
Bilim böyle üretiliyor! . .  
Allah'm "göstergeleri" böyle okunuyor; okuyan hiç farkına 

varmasa da! . .  
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Bilimadamlarının yaptıkları da bu işte; "doğa yasaları" de
dikleri "yasalar"ı okumaya çalışıyorlar . . .  Aslında yapbklan şey, 
bir anlamda, Kuran okuyan bir Müslümanın yaphklarını bir baş
ka biçimde yapmak. Albert Einstein, "Keşfedebileceğimiz en gü
zel şey, en akı l  erd irilemez olanıdır." diyordu; bu açıdan bak
t ığımızda, keşfettikleri şeylere akıl erdiremeyen bilimadamla
rını nasıl suçlarız? ! .  Yan yana 100 adet değişik yumurta koyun 
ve onlara uygun şartlan sağlayın, bu yumurtalardan 100 deği
şik tür hayvan çıktığını göreceksiniz; ve biraz düşününce, bu 
yumurtaların ne olacaklarını bildiklerini, ne olacakları hususun
da bu yumurtaların kimyasal süreçlerine ta başından beri bir
takım kodların yerleştirild iğini kabul edeceksiniz . . .  

Bu, akı l a l ı r  şey midir? ! .  
Salt akıl bunu nasıl kabul eder? ! .  
Bu bölümde, b u  örneği "sıradan" hale getirecek bir sürü şeye 

tanık olacak ve gerçekten şaşkınlığa uğrayacaksınız. İlerleyen 
bölümlerde, kaşalot türü balinanın bazen arka ayakla, bildiği
miz şekilde bir ayakla doğduğunu anlatacağım size; o zaman 
ya bana inanacaksınız; ya da haşa Yaratış'a bir kusur izafe et
miş olacaksınız . . .  Çünkü göreceksiniz ki, bu, sıradan bir doğum 
hastası veya bir sakatlık değil; bu hayvan, sürüngenlikten me
meliliğe geçişte son aşamaları yaşayan bir tür! . .  Bu arada, bu ki
tabı okurken 20 yaş dişleri ağrıyan biri olursa, onun kulağının 
çınlattığıma da şahit olacaksınız; çünkü bu da bir kodlamanın 
tezahürü; doğru düşünüyorsam, zamanımızdan çok sonraki in
sanlarda bu dişler arbk çıkmayacak. . .  Zaten çıkamaz; çünkü çene 
yapımız bu kadar dişi barındırmaya müsait değil artık! . .  

Bu anlattıklarımın Allah'ın Kitabına ters düşen bir  tarafı var 
mı?! .  

Ama işin en ilginç tarafı, şu anda size inanılmayacak gibi ge
len bu anlahmlann, Allah'ın Mesaj'ından derlediğim "Şifreler"e 
bire b ir  uyuyor olması ! . .  
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Zaten böyle olması kaçınılmaz; çünkü tabiidir ki Allah'ın iki 
Kitabı birbirini doğrulayacak; yeter ki okumasını bilin! . .  

Tabiat Kitabı bağlılarının, Yarahhş ve evrim konusunda söy
lediklerini i ler leyen sayfa larda ayrınt ı larıyla göreceğiz; 
"Gökler"in bu konudaki göstergelerini de . . .  

Ve inanın; Tabiat Kitapçılarının nerede doğruyu gördükle
rini, nerede yanıldıklarını size kanıtlayacağım!  .. 

Neden yanılmak zorunda olduklarını da ! . .  
Şifreler' de münhasıran Gökler'  den hareket etmiştik; Çözüm

ler' de de münhasıran bilimden hareket edeceğiz. Saygı duydu
ğum bilimadamlarının eserlerinden derlediğim bir sürü şey an
latacağım size ve bunları şi frelerle kıyasladığımızda her şeyin 
nasıl da yerli yerine oturduğuna birl ikte tanık olacağız . . .  ("Kı
rılma noktası"ndan sonra herşeyin bir anda birbirinden kopa
rak, nasıl ayrı kutuplara doğru yöneldiğini de . . .  ) 

Sözü daha fazla uzatmadan, hemen konuya girelim isterse-
niz . . .  

Çözümlemeler başl ıyor; hazır mısınız? . .  
Bakalım; şu  "maymun" hikayesi de  neymiş! . .  
Unutmadan; bir muz ister miydiniz? . .  



ÇÖZÜM - BİR 

EVRİM VE "YETERLİ ZAMAN" 

"O lralde, teblig etmek sa ıra, lıesap sormak 
bizr düşer! . .  " 

(Ra'd, 40) 

I 'Ş ifreler-Bir" de, "Nemi Suresi'nin 93. ayetinde açıkça bil-
d iri ldiği gibi, bu göstergeler onları tanımaya yetkin ki

şi ler araalığıyla tüm insanlığa bildirildi ve bu yetkin kişiler her 
şeyi net bir biçimde "okuyarak" bu alametleri / işaretleri gör
düler ve tanıdılar." demiştim. Bu "yetkin kişi ler"e ve "göster
geler"e geçmeden önce, evrim düşüncesinin zaman kavramı
nı bi raz açmam gerekiyor . . .  

Evrim' i savunan bilimadamları, canlı lığın insana dek uza
nışını şöyle anlıyorlar: 

"Günümüzden en aşağı 3.500.000.000 yıl önce, gezegenimiz 
bugünkü biçimini az buçuk alalı daha 1 .000.000.000 yıl dolma
dan, yeryüzünde yaşam başladı . Yaşam denizlerde başladı ve 
günümüze gelinceye kadar geçen sürenin en az sekizde yedi
si boyunca denizlerde kaldı. Kara parçalan ıssız ve çıplakb. Peki 
nası l  oldu da yaşam denizlerden karaya sıçradı? Bu sorunun 
yanıtından pek emin değiliz.  

"Belki canlı hücreler birtakım temel değişiklikler geçirerek, 
denizlerin, göllerin ve ırmakların dışında kurumadan yaşaya
bi lecek güce kavuştu .  Belki atmosferin ozon tabakası kalınlaş
h ve güneşten gelen radyasyonun önemli bir bölümünün top
rağa ulaşmasını engelledi. Böylece, karadaki yaşamın güneş ışın-
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larına doğrudan maruz kalması gibi bir durum ortadan kalk
h ve canlılar, yüksek enerjili dalga boylarının tehlikelerinden 
korundu. Belki de, dünyanın çekimine kapılan Ay'ın meyda
na getirdiği gelgitler sonucu, yaşam karalara hrmandı ve do
ğal ayıklanmanın etkisiyle periyodik susuzluklara uyum sağ
layabilen türler üretti. 

"Nedeni ne olursa olsun, yaşam, yaklaşık 425.000.000 yıl önce, 
denizlerden karalara tırmandı .  

"Başlangıçtan bugüne. dek. milyonlarca farklı canlı türü mey
dana geldi; birbirleriyle çi ftleşerek üreyemeyecek kadar fark
lı olan türlerin çoğu, zamanla tükendi . Günümüzdeki canl ı tür
lerin sayısı 2.000.000 civarında tahmin edilmektedir. 

"İnsanoğlunun kendini her şeyin merkezi olarak kabul eden 
tutumuyla bakacak olursak, bizim için en i lgi çekici canlı tür
leri, Primatlar sınıfına giren canlı türleridir. Primatlar, insanoğ
lu dışında, genelde olağanüstü başarılı bir tür değildir. Yakla
şık 75.000.UUO yıl önce ortaya çıkmış olan primatların halen ya
şayan 200 kadar türü, insanoğlunu saymazsak, büyük oranda 
tropikal bölgelere sıkışıp kalmıştır. Primatlar sınıfı içinde, be
yin gelişimini doruğa hrmandıran tür, Hominidae ai lesidir. Biz, 
bu ailenin bireylerine Latince "insan" anlamına gelen Hominid 
adını vereceğiz. Çünkü bunların hepsi, hatta en az gelişmişi bi le, 
insanoğluna, bugün yaşamakta olan ve insanlığın yaşayan en 
yakın akrabaları arasında bulunan i ri maymunlardan daha çok 
benziyordu. 

"Hominidler, en aşağı 14.000.000 yıl önce, dik durmaya baş
ladı .  Homo erectus, i lk kez 1 .500.000 yıl önce ortaya çıktı; bey
ninin boyutları, i lk hominidler ile günümüz insanının sahip ol
duğu beyin boyutlarının arası bir yerdeydi .  

"İnsanlık tarihindeki en önemli gelişmeyi Homo erectus ger
çekleştirdi; çünkü ateşi bilinçli olarak i lk kez o kullandı .  Bu, o 
zamana kadar başka hiçbir türün gerçekleştirememiş olduğu 
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bir olaydı; hoş, d iğer türler bu işi daha sonra da gerçekleştire
medi .  

"Belki 250.000 yı l  kadar önce, Homo sapiens adını verdiği
miz iri beyinli hominidler ortaya çıkh. Homo sapiens'in ilk tem
si lci leri, bugünkü insanın hpkısı değildi; örneğin, kafatası bi
çimleri farklıydı .  Bizler, bu ilk temsilcilere "Neanderthal insa
nı" adını veriyoruz. Günümüzden 35.000 yıl öncesine doğru, 
Homo sapiens'in yeni bir türü, bizim de ait olduğumuz "mo
dem insan" doğdu."287 

İlk canlılığın ortaya çıkışını ve insana dek uzanışını, bir hay
li kaba hatlarıyla özetlemeye çalıştım. Yukarda okuduklarınız 
yüzde yüz doğrudur, diye bir iddiada bulunmuyorum; kimse 
de böyle bir iddiada veya bunun tersinde bulunamaz. Bunlar 
yaklaşık anlahmlardır; ve bu bölümde tarhşmamız gereken şey, 
canlıl ığın, dolayısıyla Arz' ın yaşına i lişkin rakamlardır. 

Hayran oldu�m insan, sevgi l i  gıyab dostum Asimov (Al
lah rahmet eylesin), Arz' ın 4.500.000.000 yaşında olduğunu id
dia ediyor; bu iddia karşısında nasıl tavır almalıyız? . . Yoksa, biz 
hominid lerden mi  geldik; onların beyni mi büyüktü, bizimki 
mi; ateşi gerçekten Homo erectus mu buldu, gibi şeyler, bu bö
lümde araştırmamız, tavır almamız gereken şeyler deği l . . .  

B i r  Müslüman gözüyle bakhğımızda, Arz, gerçekten bu ka
dar yaşlı olabi l ir mi? . .  

Bu sorunun yanıtının "evet" olduğunu, bu çözümün şifre
sinde görmüştük; bu nedenle bunu tekrar etmeyeceğim . . . En 
azından, Musevi ve Hristiyan ilahiyatçıların iddia ettiği gibi, 
Dünya'nın 6.000 yaşında olduğu veya Arz'ın yarahlmasının 6x24 
saat sürdüğü yönünde bir kısır inanca sahip olmadığımızı ha
tırla tmakla yetineceğim . . .  

287 Yeryüzünün ve Evrenin Keşfi / lsaac Asimov / cep kitaptan, 1983 
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Aslında, biri çıkıp, "Arz 100 milyar yaşındadır." dese, bir 
Müslüman olarak buna da i ti raz edilemez tabii ;  ama kimse çı
kıp böyle bir şey söyleyemez . . .  

Söyleyemez; çünkü o akıl ötesi matematik, bunun böyle ol
madığını " gösteriyor" ! . . 

Şimdi, şu "göstergeler"e ve "yetkin kişiler"e bakmanın za
manı geldi işte! . . 

Fransız fizikçi Antoine Henri Becquerel 1896'da bazı mad
delerin sürekli olarak radyasyon yaymakta olduğunu "gördü" 
Radyoaktivi te adı verilen bu olay, Yeni Zelandalı fizikçi Emest 
Rutheford'un 1904 yı lında "gördüğü" "bozunum" ile daha da 
gelişti . Aynı yıl, Amerikalı fizikçi Bertram Borden Boltvood, uran
yum ve toryum atomlarının, uzun zincirleme bozunma reak
siyonları sonucunda dengeli kurşun izotoplarına dönüştüğü
nü "gördü" 

İlk keşfedilen radyoaktif element uranyum, ikinci olarak keş
fedi len radyoaktif element de toryumdu . . . 

Uranyum-238, kurşun-206' ya; uranyum-235, kurşun-207'ye; 
toryum-232 ise kurşun-208'e dönüşüyordu . . .  

Bu  sonuçlardan bir hesaba u laşabi lmek için, bu elementle
rin ne kadar zamanda bozunduğunu bi lmek gerekiyordu:  Bel
l i  bir radyoakti f elementin a tomları sabi t  bir h ızla bozunuyor
du . Tek bir atom herhangi bir anda bozunabil i rdi,  ama çok sa
yıdaki bel l i  bir atom grubu, "birinci dereceden reaksiyon" adı 
veri len bir düzene göre bozunuyordu.  

Böyle bir reaksiyona göre, kümeyi oluşturan atomların yan
sı belli bir süreçte, diyelim x yılda bozunur. Geriye kalanların ya
rısın ın bozunması ise bir x yıl daha gerektirir ve bu böylece sü
rüp gider. Ru therford, bu x yı llık süreye "yan ömür" adını ver-
di .  Her radyoaktif elementin kendine özgü bir yarı ömrü vardı. 

Uranyum-238' in  yarı ömrü 4.500.000.000; uranyum-235' in 
yarı ömrü ise 704.000.000 yıldır. 
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Ve göstergelerin matematiğine göre, kayalann içindeki 
uranyum ve kurşun miktarlarını saptarsanız, o kayanın yaşı
nı da bulmuş olurdunuz! . .288 

Şimdi, Arz' da tespi t  edilen en eski kayanın kaç yaşında ol
duğunu görelim: 

"Radyoaktivi te yüzyıl önce bulunduğunda, bil imin en bü
yük bilmecelerinden birini çözmüştü. Çekirdeği ancak 400 mil
yon yaşında olabi lecek kadar sıcak görünen Dünya, mi lyar
larca yıl süren evrime nas ı l  evsahip l iği yapmış olabi l irdi?  Bu 
sorunun yanıtı iç radyasyondan yayı lan sıcaklıktı ve işin sa
dece başlangıaydı . Çünkü radyoaktivite yerbilimci ler için has
sas bir saatti r. Radyoakti f atomlar kararsız izotoplardır ve za
man iç inde bozunarak kararl ı  hale ge l i r ler. Her izotop farkl ı 
oran la rda bozunur. Sözgel imi uranyum 235 atomlarının ya
rısı, her 704 mi lyon yılda bir  kurşu n 207'ye dönüşür. Eğer b i r  
örneğe g i r ip  çıkan atom yoksa, örnekteki her a tom tipini ayrı 
ayrı sayarak ne kadar süred i r  bozunduğu söyleneb i l ir. Zirkon 
kristal leri, kayala rın yaş ın ı  be l i rlemek için idea ld i r. M agma
da kristal  örgü lerine uranyu mu da katarak oluşur ve volka
nik kaya la r ın çoğunu n  tar ih lendi ri lmcs ine yardımcı olu r. 
Dünya'nın bil inen en esk i kayas ın ın 4 .03 mi lyar yaşında ol
duğu zi rkonla be l i rlenm iş tir. Dünya, 4.5 milyara yakın yaş
taysa da, erimiş haldeki gençl ik günlerinden geriye çok az kaya 
kalmıştı r. " 2ıw 

Peki; -onlar farkında olsun lar veya olmasınlar- "göstergele

ri okumasını bi len ler", bu ayetleri " tanıma yeteneği kazanmış 
olanlar" ,  "karmaşık hayvan" ın yaşı hususunda neler söy leye
bi l iyorlar : 

21111 Aynı L'SCr 
289 National Gcographic / Eylül, 2001 
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"Fosil kayıtlannı inceleyen bilim adamlan, uzun süre Kam
briyen zamandaki patlamaya takılıp kalmışlardı. Yaklaşık 530 
milyon yıl önce pek çok hayvan türü aniden ortaya çıkmıştır. 
Oysa bundan önce çoğunlukla denizanalannın ve süngerlerin 
akrabalarının da aralannda bulunduğu basit hayvanlar yaşa
maktaydı. Karmaşık hayvanlar hangi hayvanlardan evri lmiş
ti? (Şimdilik bu hayvanlar üzerinde durmayın; konumuz "za
man" Y.Y. ) Fosil kayıtları bu konuda, Çin' deki eski bir deniz 
yatağında karmaşık çok hücreli yaşama dair kanıtlann bulun
duğu 1998 yılına kadar sessiz kalmışb. Küçük bir kalsiyum fos
fat parçaağındaki fosi lleşmiş embriyolar, bir kum tanesinden 
daha büyük değildi. Embriyolan doğrudan tarihlendirmek ola
sı değil, ancak bilim adamlan dünyanın stratigrafisindeki or
tak örüntüleri temel a lan iki tür mihenk taşını kul lanarak em
briyolann yaşlannı belirleyebildi .  

"İlki, Dünya'nın çeşitli yerlerindeki zirkonlu volkanik kaya 
oluşumlannın ortaya çıkartbğı, deniz suyundaki karbon 13 ora
nında zaman içinde meydana gelen dalgalanmalardır. Çin' de
ki izotoplar, embriyolan 548 ila 590 milyon yıl öncesindeki dö
neme tarihl i  yor, bu da Namibya' da tarihlendiri len bir örnek
le uyuşuyor. İkincisiyse, 555 milyon yıl önce Beyaz Deniz' de
ki kül yatakları oluşurken tüm dünyada yok olan Pertatataka 
fosil katmanının alhnda bulunan embriyolardı .  Bunlar 590 mil
yon yıl öncesine tarihlendiri len buzul tortulannın üstündeydi
ler. Bil im adamlan bu sınırlar içinde embriyolann yaşının 555 
ila 590 milyon yıl arasında olduğunu tahmin ediyorlar."290 

Şimdi sıra bizim yaşımızda; ve lütfen, "tanıyabilenler" için 
"gösterge" deki muhteşem kodlanmış komut kudretine dikkat 
kesi lin: 
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"İsrail' de Kafze' deki bir mağarada bulunan bir kafatası, rad
yasyona maruz kalmayı ölçen en yeni iki teknikle tarihlendi
ri ldi . Uranyum, toryum ve potasyumun yaydığı düşük radyas
yon Dünya' da yüksek düzeyde bulunur ve diş minesi gibi kris
tal yapılı maddelerin atomlarına çarpınca, elektron dönme re
zonansı (ESR) yöntemiyle sayılabilen elektronların yerini de
ğiştirir. Bir maddede ne kadar çok yer değiştirmiş elektron var
sa, madde o kadar eskidir. Kafatası, ESR i le yaklaşık 100.000 yıl 
öncesine tarihlenen bir at dişi ve kul lanılmış çakmak taşlany
la bir arada bulundu . Çakmaktaşları ya da kristall i  maddeler 
belli bir sıcaklığa kadar ısıtıldıklannda, yer değiştiren elektron
larını ışık olarak serbest bırakır ve radyoakti f "saatleri" sı fırla
nır. Termolüminesans tekniğinde, çakmaktaşları yeniden ısıtı
l ır ve yaydıkları ışık ölçülerek ne zaman kullanıldıkları bulu
nur. Bu çakmaktaşları için bel irlenen zaman yaklaşık 100.000 
yıl öncesi . Peki bu tarihlemenin önemi nedir? Bu tarihler bize, 
modern insanın Afrika'yı sanıldığından çok daha önce terket
tiğini, hatta bir zamanlar atalanmız olduklan sanılan Neandert
haller ' le birlikte yaşadıklannı söylüyor. Yani, "Kaç yaşındayız?" 
sorusunu soruyor, ancak karşı lığında "Biz kimiz" sorusunun 
bazı yanıtlarını al ıyoruz ."291 

"Tabiat Kitabı"nı belirli bir miktar da olsa okuyabi lenler, bel
ki de hiç farkına dahi varmadan, "Esas Kitap" tan bazı alıntı
ları, yine hiç farkında bi le olmadan, "tırnak içinde" bize nak
led iyorlar; Kozmik Tasarımcı'nın Muhteşem Kudreti'nin teza
hürleri olan bu yasaları, bunu okuyabilenler "gavur"( ! )  olduk
ları için, inkar mı edeceğiz?! . 

Size son olarak "gözlemleyebildiğimiz" Evren' in yaşının na
sıl hesaplanabileceğine i l işkin bir örnek sunacağım. Buradaki 

291 Aynı dergi 
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göstergelerin en önemlisi, "atma periyodu " dur; bu, başka 
birtakım veri lerin de yardımıyla bakın nasıl bir sonuç doğma
sını sağlıyor: 

Edvin Hubble sahneye çıkana kadar, gökbil imci ler hem ev
renin yaşını ölçebilecek bir yöntemden yoksunlardı, hem de Sa
manyolu'nun ötesinde bir şeylerin var olduğundan bile emin 
değil lerdi . Derken 1924 yılında Hubble, Samanyolu'nun ötesin
de başka bir şeylerin daha olduğunu keşfetti (Aslında milyar
larca gökada vardır) .  Ancak Hubble, bununla da kalmadı; 
1920' lerin  sonuna doğru, evrenin genişlediğini 292 ve bu geniş
leme hızının evrenin  yaşını bulmamıza yardıma olabileceğini 
kanıtladı .  

Hubble, gökadaların uzaklıkla orantılı olarak artan hızlar
da birbirlerinden uzaklaşhklannı buldu. Gökadalann bizim gö
kadam ızdan ne kadar hızla uzaklaştıklarını ve ne kadar uzak
ta olduklarını b i l i rsek, evrenin "Hubble Sabiti" olarak bil inen 
geniş leme oranını saptayabi l i riz .  Bu sayede evrenin yaşını he
saplamamız mümkün olur. Ancak "sabi t" için güveni lir bir sayı 
bu lmak zor oldu.  Hızların gökadaların tayfına bakarak ölçü l
mesi görece kolaydır :  Tayfı kızı l uca doğru ne kadar kayarsa, 
gökada bizden o kadar hızla uzak laşıyor demektir. Ancak uzak
l ıkları ölçmek çok zordur. Ha tta öyle zordur ki, Hubble' ın da 
kendi sabitin i neredeyse on kat hatayla ölçtüğü anlaşılmıştır. 

" 1990'1arda sahneye başka bir Hubble çıktı : Hubble Uzay Te
leskobu, Hubble' ın denklemi için hayati önem taşıyan veri ler 
top ladı .  Gökbi l imciler MlOO gökadasında 52 Sefeit değişkeni 
buldu lar, bunlar parlak l ıklarıy l a  bağlantı l ı  hızlarda atan genç 
y ı ld ızlard ı . Atma pcriyodunu ölçerek Sefeitlerin mutlak parlak
lığı hesap lanabi l ir, görünür parlakl ığıyla karşılaşhrılabil ir, yıl-

292 Zariyat, 47:  Vl• gö�ü . sağlam bir ı,;cki ldc kurduk.  Ve genişleten de biziz! 
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dızın Dünya' dan ne kadar uzakta olduğu saptanabilir. Araşhr
maalar MlOO'ün 50 milyon ışık yıl ı  uzakta olduğu sonucuna 
da böyle varmışlardır. 27 Gökadadaki Sefeitler'den çıkarhlan 
uzaklıkları kullanan gökbilimci Wendy Freedman ve diğer araş
hrmacı lar, "Hubble Sabiti"ni 72 olarak hesapladılar. Evrenbi
l imin diğer verileriyle biraraya getiri ldiğinde, evrenin yaşının 
yaklaşık 13  milyar yıl olduğu sonucu ortaya çıkyor."293 

Kitabın başında, Evren' in yaklaşık 15-16 milyar yaşında ol
duğunu söylemiştim, şimdi ise yaklaşık 13 milyar yaşında ol
duğunu anlahyorum; peki, kendimle çelişiyor muyum? 

Hayır! . .  
Evren'in yaşıyla ilgili hesaplamalar, kaynaklarına göre de

ğişkenlik gösteriyor elbette; kolay bir şeyden bahsehniyoruz! . . 
Ancak telaffuz edilen rakamlar hep bu civarda; 12  milyar yıl 

i la 16 milyar yıl arasında . . . 
6.000 yı l  de�i l !  . .  
Sonuç olarak, Evrim' in  zaman kavramı mi lyar yıllarla ölçü

lüyor ve bu her şey için yeterli bir sü re anlamına geliyor; "her 
,, • •  1 şey ıçın . . .  
Allah'ın iki kitabı; Kuran ve Tabiat Ki tabı birbiriyle çelişmi

yor; Tabiat Ki tabı 'nın göstergeleri Kuran'dan hem onay, hem 
de teyid al ıyor! . .  

O Harikulade Tasarım, atom düzeyinden, yıldızın ahna pe
riyoduna dek her şeyi i le muhteşem matematik veri ler sunu
yor; ve bu veri lerin "okunmasını / tanınmasını" istiyor . . .  

Yaklaşık 15 milyar yaşında bir  Evren ve yaklaşık 5 milyar ya
şında bir Arz! . .  

Ve "zaman", evrim için yeterli olduğunu adeta haykırıyor! . .  
Evrim ve "Yeterli Zaman" ! . .  

293 Aynı dergi 
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Bu şifre, bu kapıyı pek kolay açıyor! . .  
Ve kapı bizi doğruca "su"ya götürüyor! . .  
Hahrlasaruza; "Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yer boş

tu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'run 
Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı, 'Suların ortasında 
bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın' diye buyurdu."294 

Bakalım, suda neler olmuş! . .  

294 Tevrat, Yarahlış 1 / 1 -2 / Kutsal Kitap / Yeni Çeviri / Kitabı Mukaddes Şirke
ti, 2001 
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EVRİM VE "SU" 

"Sizi basit bir s11da11 yaratmadık mı ! "  
(Mürselat, 20) 

E vrim olgusuna inanan bilimadamlannın ve düşünürlerin 
ortak bir karakteristikleri var; her şeyin suda başladığı hu

susunda hiç tereddütleri yok . . . 

Dolayısıyla, canlılığın aslının su olduğu hususunda da! . .  
Mehmet Bayraktar, o önemli eserinde, evrimci olarak kabul edil

memesi gereken ilk düşünürleri anlabrken şunları söylüyor.295 
"Örneğin, Thales'de evrim teorisini görmek isteyenler, 

onun 'Her şeyin asl ı sudu r ' cümlesine dayanmaktad ırlar : Her 
ne kadar Thales bu cümlesiyle her şeyin aslının su olduğunu 
söy lüyorsa da, onun bu cümlesinde, suyun hangi anlamda ve 
nasıl bir 'asıl' olduğu hususu be l l i olmadığı gibi, her şeyin su
dan, bir evrim sonucu çıkhğını gösterir hiçbir ipucu yoktur. So
krat öncesi fi lozof ve fizikçileri meşgul eden belli başlı mese
lelerden birinin, tabiahn ilk unsurunun ne olduğunun araştı

rılması olduğu düşünüldüğünde, Thales'in bu sözle ne kastet
tiği kendiliğinden açığa çıkmaktadır: Thales, bu sözüyle, suyun, 
tabiahn asli unsuru olduğunu vurgulamaktan başka bir şey kas
tetmemiş olsa gerekir. Aynı şekilde, Anaximandre da, 'insan, ba
lıktan çıkmıştır '  cümesinden ve yine ona atfedilen hayvanla-

295 lslam' da Evrimci Yarablış Teorisi / Mehmet Bayraktar/  kitabiyat, 2001 
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nn sudan çıkhğı şeklindeki görüşünden dolayı, evrimci bir dü
şünür olarak nitelenmiştir. Anaximandre'ın eski mitoloji lerden 
aldığı bilinen bu sözünden, onun gerçek manada bir evrimci 
olabileceği düşüncesini çıkarmak, oldukça güçtür."  

Bayraktar Hoca' ya kahlıyorum, bu filozoflan modem anlam
da evrimci olarak kabul etmemeliyiz; ama bu, o eski düşünür
lerin dahi, hayah açıklama çabalarına "su" ile başladıkları ger
çeğini değiştirmiyor! . .  Aynca, "o eski miteoloji ler" de ne ola ki?! . .  
O mitoloji leri oluşturanlar nereden biliyorlar bunu; bir  hayli ho
şuma gi tti doğrusu! .. Ne diyordu Araplar: "Her efsane, insanı 
gerçeğe götüren bir köprüdür"; aferin Araplara . . .  

Öyle ya da böyle; "Yaratılış" ı düşünenler, her  nedense de
nizsiz yapamıyorlar! . .  

Peki; Biruni'ye ne dersiniz: 
"Eğer Hindistan toprağını gözlerinizle gönnüş ve yapısı üze

rinde kafa yonnuşsanız, kazarken ne kadar derine inerseniz inin, 
çıkan taşların hep yuvarlaklaşmış olduğuna dikkat etmişseniz, 
bu taşların, dağlar ve nehirlerin büyük bir hızla aktığı yerlerin 
yakınında kocaman; dağlardan uzak olan ya da  nehi rlerin ağı r 
ağır aktığı yerlerin yakınında ise, daha küçük olduğunu fark 
etmişseniz, ınnaklann ağızlanna ve denize yakın yerlerdeki taş
ların kumlaşmış biçimleri de gözünüze çarpmışsa ve bunların 
tümü üzerine düşününce, ister istemez Hindistan' ın bir zaman
lar  deniz olduğu ve yavaş yavaş ırmaklarının alüvyonları ile 
dolarak kara halini aldığı sonucuna varırsınız.  

"Aynı şeki lde, uzun zaman periyotlarında, bir deniz kara
ya, kara da denize dönüşür. Eğer bu periyotlar, insanlığın ya
rahl ışından önce geçmişse, bil inmiyorlar; insanın yaratıl ış za
manından sonra olduklarında bi le, hiçbir iz yoktur, çünkü ara
daki uzun zaman sebebiyle, izler arasında genel l ikle kesikl ik 
vardır. Özell ikle, çok yavaş olmuş olayların izleri, sadece bazı 
al imler tarafından bil inebi l ir. 
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"Bu Arap çölü, bir zamanlar, sonradan karalaşmış bir deniz-
di. Kuyular ve havuzların kazımı sırasında bu denizin izleri or
taya çıkmaktadır; çünkü çöl, sayısız tabakalar ortaya koymak
tadır: Bi l inçli olarak gömüldükleri söylenemeyen kemik, çanak 
çömlek ve şişe gibi şeylere karışmış bir kum ve yumuşak çakıl 
tabakası; sonra, parçalandık.lan zaman, deniz salyangozu ve ben
zer deniz hayvanı kabuklarıyla, 'balık kulak.lan' adı verilen ka
buklar gibi, kesin olarak deniz hayvanlarına ait kal ınhlar orta
ya koyan çeşitli taş tabakaları . .. Bu ürünler, ya oldukları gibi bir 
bütün hal inde muhafaza edi lmiş, veya tamamen bozulmuş hal
de bulunurlar. Son durumda, bu ürünler, şeki l lerini, taşların iç 
kısmında izler ( fosi l ler) halinde bırakmışlardır. Bu tür kal ıntı
lar, Hazar Denizi kıyısındaki Bab'ul-Ebvab şehrinde de bulun
maktadır. Bu transformasyonlann süreleri ve tarihleri tamamen 
bil inmemektedir. "  296 

Anlaşıldığı kadanyla, tarihin kaydettiği ilk evrimcilerden olan 
Biruni de kendisini çağıran dalgaların sesine kayıtsız kalama
maktadır. (Zaten kayıtsız kalması çok ayıp olurdu; çünkü Ku
ran her an elinin al tındaydı .  . .  ) 

Belki farkında bile değil , ama İbnu'n-Nefis de aynı dalga
ların büyüsüne kapılanlardanmış: 

"İlk insanı temsil eden Kamil, İbnu'n-Nefis'e göre, orta ku
şak bir ikl imde bulunan, ağaç, meyve ve yeşi l l ik bakımından 
zengin ıssız bi r adada annesiz ve babasız dünyaya gel ir. Ada
da i lkbahar mevsimi meydana gelen büyük bir sel, farkl ı tabi
attaki topraklardan oluşan bir çamur kütlesi oluşturur ve bu ça
mur bir dağın yamacındaki küçük bir mağaraya dolar. Yaza ge
lince, çamur, sıcak.lığın ve güneş ışığının tesiriyle mayalanır. Al
lah' ın bu mayalanmış çamurun kah kısmından insanın bede-

2% Mehmet Bayraktar / Aynı eser 
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nini, ondan çıkan buhar ve havamsı latif kısımdan da ruhunu 
yaratmasıyla, ilk insan oluşur .. . Mağaradan düşe kalka yeryü
züne çıkan çocuk, mekan, ışık ve adadaki kuş seslerine mutta
l i  olur; rüzgarın ve denizin dalgalannın sesleri duyar."297 

Öyle anlaşılıyor ki, "Yarablış" üzerinde kafa yoran herkes, 
ucundan kıyısından da olsa yosun kokusunu mutlaka içine çe
kiyor! . .  

"Peki; neden i l le de  deniz? ! . "  diye söylenmediğinizi umu
yorum; çünkü bunun cevabını bir önceki bölümde vermiştim:  
Dünya oluşturulduğunda henüz bir  atmosfere sahip deildi, Gü
neş' in öldürücü mor ötesi ışınları direkt olarak A rz'a iniyor ve 
canlıl ık için tutunabilir herhangi bir dal bırakmıyordu. Atmos
fer oluşup ozon tabakası kalınlaştıktan sonradır ki Arz yüksek 
enerjili dalga boylarından korunmuş; ancak bundan sonra kara 
canlı l ığı için ortam hazır hale gelmişti. Bu nedenle, yaşam baş
layacaksa, Güneş' in öldürücülüğünden uzak bir ortamda, de
rin sulann altında başlamalıyd ı .  .. (Zaten öyle olduğunu bu bö
lümün şi fresinde görmüştük; hatırladınız mı?)  

Stephen Jay Gould, " Kambriyan Patlama Bir S Yanılsama
sı Mı?" adlı mükemmel çalışmasında, özetle şunları söylüyor2'18: 

"Roderick Murchison, . . .  okyanuslann yaşam la doluşunun, 
giderek karmaşıklaşan yaşam formlarının art arda eklenmesiy
le i lerleyen yavaş ve aşamalı bir süreç olduğunu keşfetmişt ir. 
Gerçekte, büyük canl ı  gruplarının çoğu 600 milyon yıl önce, jeo
loglann bugün Kambriyen dedikleri dönemin başında, aynı za
manda ortaya çıkmıştır. 1 830' ların  inançlı yaratı l ışçısı Murchi
son' a göre bu ancak, Tanrı' nın Dünya'yı canlı larla doldurmak 
için verd iği i lk kararı temsil edebi l i rdi .  

2'1i M�·hml't Bayraktar /  Aynı eser 
2'M Dil rw in Vl' Sonrası / Doğa Tarihi Üzerinl' Düşünceler / Stcphcn Jay 

Gould /TÜBİTAK Popü ler Bi l i m  Kitaptan, 2000 
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"Charles Darwin bu gözlemi endişeyle karşılamışb. Evrimin 
gerektirdiği gibi, denizlerin Kambriyan Dönem' den önce de 'can
lı larla dolup taştığını' düşünüyordu. Daha öncesine ait jeolo
jik kayıt larda fosi l bulunmayışını açıklamak için, bugünkü kı
talann Prekambriyan çağlarda duru denizlerle kaplı olduğu ve 
bu nedenle tortu biriktirmediği tahminini yürütmüşü. 

"Modern görüşümüz bu iki f ikrin bi leşimidir. Darwin ana 
idd iasında e lbet te ak lanm ış t ır. Kambriyan yaşam Tanrı 'nın 
e l lerinden değ i l , organik öncül lerden evrimleşerek ortaya 
ç ıkmışt ı r. Ancak Murchison'un temel gözlemi coğra fi kanıt
lar ın eks i kl iğin i değ i l, biyoloj ik bir gerçeği yansı tı r. Prekam
briyan Zaman' ın (en son bölümü dışında)  fosi l  kay ı t l a rı, 2.5 
milyar y ı l  boyunca hüküm sürmüş bakteri ve mavi-yeşi l  a lg 
fosi l lerden daha fazlasını içermez. Ka rmaş ık yaşam , Kam 
br iyan Dönem' in  başına doğru hay ret  ver ic i b i r  h ız la  orta
ya ç ıkmışt ı r  . . .  

"Mes leğimde temel nitelikl i  bir tutum değişi kliğinin egemen 
olmaya baş ladığ ını hissed iyorum . Belki de bu önemli soruna 
yanl ış  yerden bakıyorduk. Belki de pa tlama, kendinden önce
ki bi r prekambriyen o lay ın harekete geç ird iğ i bir  sürecin bek
lenen bir sonucuydu . . .  

"Önceki dönemi başlatan şey her ne ise, iz leyen pat lamayı 
da garan tilemiş ti r. '' 

Yazar, bundan sonrasında okyanuslardaki büyük canl ı l ık pat
lamasının gecikmesin i -ağı r seyretmesini "S" şekl inde bir  gra
fik tasarımında çok ikna edici biçimde an l ahyor. Ayrıntıya gir
meyeceğim ; bu i lg inç ki tabı okumal ı sın ız. ) 

Stephen Jay Gou ld 'un, Kambriyan dönem için Tanrı'yı 
dışlayan görüşünün üzerinde durmadığın ızı tahm in ediyorum ; 
bu adanılan neden böyle olmak zorunda olduklarını sonra açık
layacağım ! . . Ancak dikkat etmemez gereken şey, böyle tiplerin 
hep yapageldikleri gibi, hiç farkına bile varmadan Kozmik Ta-
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sanma' ya yönelme isteklerini bir türlü bastıramamalarıdır; al
tını çizdiğim sabrı bir kez daha okur musunuz! . . 

Şimdi, modem zaman evrimcilerinden, insanlığın kadim dos
tu Cari Sagan'a299 şöyle bir bakalım; ve ufak farklılıklarla bilim 
dünyasının bu konudaki ortak kanısı görelim (Sevgil i  Sa
gan' a Allah rahmet eylesin . . .  Allah' ın sevgili kulu Isaac Asimov 
için de aynısını söylediğimde, içinizden, "Hayır; toprağı bol ol
sun." diye geçirmiştiniz; hayır efendim, toprağı bol olsun fa
lan değil; Allah rahmet eylesin! .. Allah'ın rahmetini siz mi böl
üştürüyorsunuz ki, bu rahmeti ondan bundan esirgiyorsunuz! . . ): 

"Hayatın başlangıcından itibaren 4 milyar yı l l ık sürede va
rolan başlıca organizmalar, mikroskopik küçüklükteki mavi ye
şi l yosunlar olup bunlar okyanusları kaplamaktaydı .  Derken, 
600 milyon yıl önce, yosunların tekelleşen egemenliği kırı lmış 
ve bir dizi yeni hayat şekilleri, Cambrian patlaması (Büyük Pat
lama) sonucu ortaya çıkmıştı r. Dünyanın varoluşundan son
ra hayat adeta birden bi re patlak vermiştir. Bu da, yerküremi
ze benzer herhangi bir  gezegende, kaçınılmaz sayabileceğimiz 
kimyasal bir süreç sonucu hayatın varolabileceğine işarettir. Ne 
var ki, hayat 4 milyar yı l  sü reyle mavi yeşil yosunların ötesin
de bir gelişme kaydetmedi.  Bu da şunu gösteriyor ki, özel or
ganları olan büyük yaratık çeşi tlerinin gel işmesi, hayatın 
başlangıandan zordur. Bugün belki birçok gezegende bol mik
tarda mikrop vardır  da, iri hayvanlar ve sebze türünden bit
ki ler yoktur. 

"Cambrian patlamasının hemen ardından, okyanuslar de
ğişik hayat şekil leriyle dolup taştı . 500 milyon yıl içinde büyük 
trilobit sürüleri belirdi . Bunlar büyücek bir sineğe benzeyen, iyi 
yapılanmış hayvanlardı; bazı sürüler okyanusun tabanında ya-

299 Kozmos Evrenin ve Yaşamın Sırla rı / Cari Sagan / A ltın Kitaplar Yayın
evi,  1 990 
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şardı. Bugü n  arbk trilobitler yoktur. 200 milyon yıldır yeryü
zünde trilobit yaşamadı .  

"Gezegenimizin i lk dönemlerinde, yapılarında kab parça
lar bulunan organizmalar çok azdı ve yumuşak yapılı canlılar
dan da geriye çok az fosil kalmaktadır. Buna rağmen, Cambri
an patlamasından önce, inanılmaz derecede yeni haya şekil le
rinin ortaya çıkışı -tembel bir ilerleme hızıyla da olsa- gerçek 
bir olgudur. Hücre yapısının ağır çekim bir filmi andıran bir tem
poyla evrimi ve biyokimyasal özelliği, fosil kalınblannın dış gö
rünüşünde tam bir belirginliğe kavuşmuyor. Cambrian patla
masından sonraysa yeni hayat şekil leri başdöndürücü bir hız
la bel irmişti r. Birbirinin ardından büyük bir hızla i lk balıklar 
ve omurgalı lar ortaya çıktı. Önceleri yalnızca okyanusarı kap
layan bi tki ler, kara parçalarını işgale koyuldu." 

Cari Sagan'ı okurken, insanın akl ına ister istemez Tevrat' ın 
Yaratı l ış bölümü geliyor değil mi: 

"Tann, 'Sular canlı varlıklarla dolup taşsın.' diye buyurdu" · 
' verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun' diyerek onları kut
sadı . "300 

Bu çözümün şi fresinde, "Ve gökten, ölçüyle su indirdik. Son
ra onu, yeryüzüne yerleştirdik. Oysa, onu gidermeye de gücü
müz yeter."31n mea linde bi r ayetten bahsetmiştik; işte bu su, o 
su! . .  302 

Akla, "E, anlad ık, su önemli; peki n'olmuş!" diye bir çıkış
ma sorusu gelebi l i r. 

Gerçekten; n' olmuş yani ! . .  
Çok şey olmuş! . .  

300 Tevrat, Yarahlış 1 / 20, 22 / Kutsal Kitap / Yeni Çeviri / Kitabı Mukaddes Şir
keti, 2001 

301 Müminun, 1 8  
302 Enam, 98 

1 97 



Yılmaz Yunak 

İlki, ta ilk düşünürlerle başlayan, Müslüman evrimcilerle de
vam eden ve nihayet modem bilimin ısrarla savunduğu bu tez, bu 
şifrenin, bu kapıyı ne kadar hassas bir biçimde açtığını gösterir. 

"Su' dan bir insan yaratılacak" sa, bunun en anlamlı biçimi 
o insanı suyun içinde yaratmaktır. Ama gel gelel im; insan su
yun içinde yaratılmamıştır !  . .  O, topraktan oluşturu lmuştur! . .  

İkincisi, eğer hayat gerçekten denizlerde başlamışsa, bu,  in
san dahil tüm türlerin aynı anda yarahlmadıklannın kanıh olur! . .  
(Sevgil i  inançlı kardeşlerimin büyük bölümü, tüm canlı ların aynı 
anda yara tı ldıklarına inanıyorlar; ve esasen evrim i  bu neden
le kabul edemiyorlar . . . Oysa, b iraz Kuran okusalar . . . ) 

Bunun kanıh olur; çünkü insan denizde yaratı lmış olamaz! . .  
İnsan denizde yaratı lmış olamaz; çünki.i hem şekl i i tibariy

le, hem akciğerleri ve diğer organları i t ibariyle insan tipik b i r  
kara canlısıdır . . . (Vücut  yapısı suda hareket etmek için ideal  de
ği ld i r; akciğerleri serbest oksijen emebi lecek işlevded i r; suda 
cı teş yakı la ın ayarnğı iı;.:in uygarl ı k  kurulamaz vb . . .  ) 

Şunu söylemek ist iyorsanız, kabul edeb i l i ri m  tabi i :  İ l k  can
l ı l a r  denizde yarat ı lmışt ır, sonra can l ı l ık  karaya geçmişti r, 
sonra da o can l ı l ık  karadayken-topraktayken insan oluşturul
muş tu r! . .  

Böylece; "Sizi  b ir  tek canl ıdan vücuda ge t iren O' dur." mea-
l indeki "bi ldir i"  de iş levsel l iğ in i göstermiş olur . . . 

Tamam; aynen kabul ediyorum! . . 
Peki ;  bu bizi nereye götürür? . . 
Artık kolayca anlaşı l ıyor deği l mi?  . .  
"Ortak Ata" ya tabi . . .  
Evrim ve "Su" 
Bu şi fre, bu kapıyı açarken hiç zorlanmıyor; belli ki, tam da 

bu kapı için "tanıtı lmış" ! . .  
"Gökler" i n  yön göstericiliğinde emin adımlarla i lerliyoruz; 

hayırlısı bakalım! .. 
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EVRİM VE "ORTAK ATA" 

"Seııiıı o Gaııi Rabbiıı ralımet salıibidir. Dilerse sizi 
ortadan kaldırır ve sizi bir başka toplıılıı,�11 11 soyıııı
daıı ııücııda getirdiği ,'?ilıi. ardıııııdaıı da ıtilediği
ııi sizin yeriııize gt•lirir. " 

(En'aın, 1 33) 

B undan yıl lar önce, Kuran konusunda en az bir Müslüman 
kadar cahilken, bir kitap okumuştum.  Bu çal ışmayı yapar

ken, o kitapta okuduğum bir şeyin sürekli olarak beynimi meş
gul ettiğini hissettim; ama neydi o, hatırlayamıyordum. Daha 
fazla dayanamayıp kitaplığımı alt üst ettim ve sonunda o ki
tdbı buldum.  

A.B.D. U lusal Kitap Ödülü'nü alan bu ki tap, hücrelerle i l 
g i l i ,  benim gibi b ir  amatör için b ir  hayli zor anlaşı l ır  bi r ça lış
maydı .  Uzun uğraşlardan sonra, beni 15 yıldır bilinçal tımda et
kilemeye devam eden o iki paragrafı yakaladım. Lewis Thomas 
adında bir adam yazmıştı bu kitabı; ve adamın kariyeri bir hay
li  etkileyiciydi: New York Memorial Sloan Kettering Kanser Araş
t ırma Merkezi Başkanı; Minnesota Ü niversi tesi Pediatri Araş
tırmaları profesörü; New York Üniversi tesi Bellevue Tıp Mer
kezi Tıp ve Patoloji Kürsüsü başkanı, Tıp fakültesi dekanı ve
sai re vesaire . . .  (Vay canına; bir gün, -onların tabiriyle- " lanet" 
bir Amerikalıyı öveceğim hiç aklıma gelmezdi ! . . )  

Adam, 1974' te yazdığı kitaptaki ş u  iki paragraf ile beni et
kilemişti : 

"Dünyadaki yaşamın farklılıktan daha şaşırha olarak bir şe
kil benzerliği göstermekte oluşu, büyük bir olasılıkla bizlerin 
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ta başlangıçta, daha dünyanın soğuması sırasında bir yıldırım 
içinde gelişmekte olan tek bir hücreden gelmekte oluşumuzla 
açıklanabilir. Bu ana hücrenin nesilleri olarak dış görünüşümü
zü kazanmış bulunuyoruz; bizler, hala etraftaki genlerle bir pay
laşma durumu içindeyiz ve otlardaki enzimlerin balinalannki
ne benzer oluşu ai leyle i lgi l i  bir benzeşimdir. 

"Dünyayı bir tür organizma olarak görmeye çalışmışsam da, 
bu olmadı .  Onu bu şekilde düşünemiyorum. Yeryüzü, çok bü
yük, çok karmaşık ve görünüşte birbiriyle il işkisi olmayan pek 
çok işler parçadan oluşuyor. Geçen gece New England'ın gü
ney taraflarındaki ağaçlıklı bir tepeden arabayla geçerken bu
nun üzerine düşündüm. Eğer o bir organizmaya benzemiyor
sa o halde nedir; "en çok" neye benziyor? Derken, o an için tat
min edici olan şu fikir aklıma geldi :  O, en çok tek bir  hücreye 
benzemektedi r. "303 

İkinci paragrafın konumuzla ilgisi yokmuş gibi göründüğü
nü bilmiyorlar değilim; ama bu ateist gavur( ! )  da sonunda bir yer
lere işaret etmekten kendini alamıyor, gördüğünüz gibi ! . .  Adam, 
gözle görülemeyen, ancak mikroskop altında farkedilebilen tu
haf bir canlıya o denli hayran ki, o küçücük canlı ile koskoca Arz 
arasında bir paralellik kurmaktan kendini alamıyor. Aslında, bi
linçalh, her şeyin tek bir "akıl"ın ürünü olduğunu, yaşayan her
hangi bir şeyi hep o Akl i  Kudret' in "şi frelediğini" algılıyor algı
lamasına da, her nedense "inanç" işin içine giremiyor bir türlü; 
bunun nedenini i lerde açıklayacağım .. . (Aslında ben aptal insan 
egosunun doymazlığının, açgözlülüğünün işe karışmadığını var
saydığımda, Arz'ı bir hücreden ziyade, kusursuzca çalışan bir or
ganizmaya benzetmekten yanayım. Bence Kozmik tasanın hep 
o aynı "ölçü" den hareket etmiş . . .  Aynı manhk çerçevesinde Sa-

30.1 Bir Hücrenin Yaşamları / Levis Thomas / e  yayınlan, 1984 

200 



KURAN'DAKI MAYMUN / Kutsal Kitaplara Göre Evrim 

manyolu Galaksisi'ni de tek bir organizmaya benzetme eğilimin
deyim; o denli kusursuzca ve o denli senkronize çalışıyor ki!. .  Sa
manyolu'nu her 250.000.000 yılda bir atan kalbe benzetebil irsi
niz; canını sıkacak herhangi bir şey yapmazsanız, tansiyonu en 
az 10.000.000.000 yıl daha hiç değişmeyecek . . .  ) 

Bu uzunca girişi, bu gavur(! )un ilginç tezinden mahrum kal
mayasınız diye yaptım; aslında bu çözümün şifresinden baş
lamayı düşünüyor ve "Ayeti hahrl ıyor musunuz?" diye sormak 
istiyordum: "Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan . . . "304 

Evet; Kuran' da bildiri ldiğine göre, insanların tümü bir tek 
canlıdan yaratı lmıştı . . .  Peki; bil im ne d iyor bu konuda? . .  

Bir şeylere vakıf oldukça, insanın hayreti, hayranlığı ve şaşkın
lığı giderek artıyor; tabii, kuşkusu da! .. Her şey öylesine mükem
mel tasarlanmış ki, inanılacak gibi değil gerçekten . . .  Kuran'a bü
tün kalbimle inanmama rağmen, bu Kudret karşısında gerçekten 
de dönem dönem tarif edilemez bir ürpetri duymuyor değil im; 
milyunlan:a tür, aynı türün deği�ik aile bireylerini de hesaba kat
hğınızda milyarlarca yaşam şekli, tek bir hücreden türemiş olabi
lir mi gerçekten? . .  İki milyon canlı türünün içinde, sadece böcek 
türünün 3.000.000 çeşidi var! . .  Ve, her gün yenileri keşfedi liyor! . .  

Şaşkınlıktan, o lan  biten her şeyi di l leri b i r  karış dışarda iz
leyen bil imadamlarını bi raz daha yoklayalım mı? . .  

önce, çok kısa da olsa, ünlü Müslüman bilgin Nazzam' ın, 
bu konuda, bundan bin yıl önce ne söylediğini göreJim305: 

"Nazzam'ın bu teorisine göre, bütün canlılar tek bir sınıf teş
ki l ederler . . . .  Bütün canlılar ortak bir asli çekirdekten evrimle
şerek oluştukları için, bu asla göre hepsi tek bir varlık katego
risi teşki l edeceklerdi r. "  

304 Nisa. 1 

305 İslam'da Evrimci Yaratılış Teorisi / Mehmet Bayraktar / ki tabiyat, 2001 
(Sayfa 40) 
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Dikkatinizi çektiği gibi, Levis Thomas'ın  "tek bir hücre" si 
neyse, Nazzam'ın "ortak bir asli çekirdek"i de o! . .  Bin sene önce 
mikroskop olsaydı, hiç kuşkum yok, Nazzam da tek bir hüc
reden bahsedecekti . . .  

B i r  Müslüman düşünürün bunu söylemesi hiç kuşkusuz çok 
makul ve bir o kadar da anlamlı; çünkü "Kaynak" böyle söy
letiyor . . .  Peki; "Tabiat Ki tabı"nı okumayı sevenler, "gösterge
leri" tanımaya yetkin olanlar ne diyorlar: 

Erasmus Darwin (Şu alçak ateist( ! )in büyükbabası ), 1 794' te 
yayımladığı "Hayvanlar Dünyasının Sınıflanması Ya Da Orga
nik Yaşamın Yasaları" adlı ki tabında şunları söylüyordu306. 

"Dünyanın oluşmasından bu yana geçen uzun çağlar boyun
ca ve belki de insanoğlunun tarihinin başlangıcından milyon
larca yıl öncesinde, sıcak kanl ı bütün hayvanların "Büyük Se
bep" in tüm özel l iklerini öngördüğü tek b i r  kökten çıktıkları
nı ; yine aynı başlangıçtan yeni organlar, yeni eğilimler, yeni yö
nel imler, yen i duyarl ıklar, duyu lar, beceri ler gel işti rme gücü
nü kazandıklarını ve böylece kend i yaşamlarını zamanla daha 
iyiye götürdükleri bir yana, başarı larını sonraki kuşaklara bı
rakma becerisini de elde ett iklerini ,  dolay ıs ıyla sonsuza kadar 
sürecek bir dünyanın pa rçacıkları olduklarını düşünmek, aca
ba gerçeklerden uzaklaşmak mı olur?" 

Göksel dinlerin kabu l lendiği ki tapları ve peygamberleri dev
re dışı bı rakan ama "Büyük Sebep" kavramıyla, her şeyi yöne
ten bir Kudretin  varlığını kabul eden büyükbaba Darwin, "Re
forma dua etsin; yoksa ateşe atı lması işten bile olmazdı ... İşten 
b i le olmazdı; çünkü o bunları söylerken, Dünya henüz 6.000 ya
şındaydı! .. (Darwin'den bin yıl önce biyolojinin temellerini oluş
turan Müslüman dünyanın, Gazzal i  ve sonrasındaki o kahro-

306 Darw i n  Gcrçeği / Benjamin Fa rrington / Cep Kitapları A.Ş., 1 985 
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lası taassubu nedeniyle bugünkü aanacak duruma düşmesi ne 
hazin deği l mi ! . .  Matbaanın 350 yıl süresince Osmanlı'ya sokul
mamasını içime bir türlü sindiremiyorum! . . )  

Torun Darwin ise, "Bitki ve Hayvanlarda Değişme" adlı  ki
tabında şunları yazıyordu307: 

"Burada ya da başka yerlerde savunduğum bu görüşler açı
sından, yalnızca evci l ı rklar değil, aynı canlı sınıfına giren me
meli ler, kuşlar, sürüngenler ve bal ıklar gibi birbirinden farkl ı 
takım ve cinslerdeki türlerin de tümü tek bir ortak atadan in
mişlerd i r."  

Bi ldiğim kadarıyla, "ortak ata" deyimine i lk  kez Darwin'de 
rast l ıyoruz; tabii, Nazzam'ın "ortak bir asli çekirdek" tanımla
masını d ikkate almazsak . . .  

Nazzam'dan bugüne, hatta Darwin'den bugüne öyle şeyler 
oldu ki, modern bi l imin "ortak ata" hususunda zerre kadar kuş
kusu dahi yok artı k; bu o kadar böyle ki, son dönem bil imsel ki
taplarda bu konuda herhangi bir kayıt  bulmak da arhk güçleşti. 

Bu nedenle, bundan sonra ilginç gelebilecek birkaç örnek ver
mekle yet ineceğim.  

Bakın sevgi l i  Asi mov nas ı l  b i r  örnek veriyorJOK: 
" Fosi l leri inceley ip eski canl ı ların geçmişlerine inen bil ima

damları karmaşık tü rden i l k  hücrenin 1 .4 milyar y ı l  önce 
oluştuğu düşüncesindedi rler . . . .  Bu i lk  hücrelerden önce daha 
küçük ve daha i lkel hücrelerin 2 milyar yı l yaşamış olmaları da 
mü mkündü r. Bu tür i l kel hücreler bugün bile bakteri biçimin
de varl ıklarını sürdü rmektedi rler. Bakteri hücrelerinde bit
ki  ve hayvan hücrelerinde bulunmayan zengin organel kolek
siyonu yoktur ve bunlar çeşit çeşittir. Bazı bilimadamlan 1 .4 mil-

307 Benjamin Farrington / Aynı eser 
3011 Uzayın Sını rları / lsa.:ıc Asimov / inkılap Kitabevi, 1992 
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yar yı l  önce çeşi tli bakteri hücreleri meydana getirdiklerini dü
şünmektedirler. Kal ı tımı kontrolda uzmanlaşan bakteri hücre
lerinde çekirdekler oluşmuştur. Mitokondriya bir zamanlar yal
nızca enerji oluşumunda uzmanlaşmış bakteri hücreleriydi. . . .  
Kloroplastlar da enerji  olarak güneş ışınlarını kullanımda uz
manlaşmış bakteri hücreleri olabil ir. Bugün böyle organizma
lar hala vardır  ve adlarına cyanobakteri ler denilir. Ancak 
1985' te Hollanda'daki göllerde proklorotrix adı verilen bir cya
nobakteri türü keşfedi ld i .  Bunlarda hem klorofi l (a), hem klo
rofi l (b) vardı .  Bu türün, yeşi l  bi tkilerin hücrelerinde bulunan 
kloroplastlara dönüşen özgün cyanobakteri lerden türemiş 
olabileceği düşünüldü.  

"Teksas A&M Üniversitesinden Cliffort W. Morden ve Susan 
5. Goldberge hem prokolorotrix hem de kloroplastlarda bulunan 
önemli bir proteini inceledirler. Her ikisinin de proteinlerinin ben
zerl ikler gösterdiğini ve bu iki hücreyi diğer cyanobakterilerden 
ayırt eden özel liğin bu olduğunu saptadı lar. Böylece, prokolorot
rix i le kloroplastların ortak bir atalan olduğu kabul edildi." 

Bi l imadamlarının nelerle uğraştıklarını görüyor musunuz?! . 
Bir bakteri türünün proteinini incel iyorlar ve sonuçta ortak bir 
ata çıkıyor karşı larına ! . .  (Bunlar sakın komünist olmasınlar! . .  Ta
bii ya; o zamanlar Sovyetler henüz dağılmamıştı değil mi! . . )  

Peki; bilimin dünyadaki sıradan insanlar arasında i lgi görme
si hususunda yazıp çizdikleriyle, bugüne dek yaşamış en önem
li bilimadamlarından biri olan sevgili Cari Sagan ne diyor309: 

"Biz insanlar, bir ağaca kıyasla değişik görünüşteyizdir. Hiç 
kuşkusuz dünyayı bir ağacın algıladığından farklı algılarız. Fa
kat molekülün asıl yapısına bakınca, ağaçla i nsanın kalıtım açı
sından nükleik asi t kul landıkları görülür. Hücrelerimizin kim-

309 Kozmos-Evrenin ve Yaşamın Sırlan / Cari Sagan / Alhn Kitaplar Yayınevi, 
1 990 
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yasal yapısını denetleyici enzimler olarak proteinleri kullanmak
tayız. İşin daha da anlamlı yanı, nükleik asi t bi lgisini protein 
bilgisine çevirmek için, insanın da, ağacın da, gezegenimizde
ki hemen tüm öteki yarahkların da aynı şifre kitabını kullan
makta oluşlarıdır. Molekül benzerl iği açısından temeldeki bu 
birlik için yapılabilecek akla uygun açıklama şudur: Ağaçlar da, 
insan da, balık da, salyangoz da, kısaca tüm canl ı  varlıklar, ge
zegenimiz tarihinin i lk dönemlerinde tek ve aynı yaşam baş
langıcından kaynaklanmışlardır . . . .  Bilinen organik molekül sa
yısı on mi lyarı aşar. Oysa bunlar arasında yalnızca ellisi yaşa
mın temel faal iyetlerine gereklid i r. Aynı örüntüler değişik iş
levler için şaşılası bir düzenle kendilerini koruyarak yinelenir
ler. Yaryüzündeki hayatın temelinde yatan ve hücrenin kimya
sal yapısını kontrol eden protein lerle kal ı tsal ta limatları taşıyan 
nükleik asitlerden oluşan moleküller, hem bitkilerde, hem hay
vanlarda temelde aynıdır. Çınar a�acının da, bizlerin de yapı
sı aynı harçtandır. Zaman açısından yeterince geriye doğru gi
di ldiğinde ortak bir atamız olduğu anlaşı l ır. "  

Muhammet Esed, Hud Suresi 'nin 7. ayetini meal lendirirken 
ne diyordu: "Ve (hayatı yarattığı sürece) O'nun kudret tahtı su
yun üstündeydi ."3 10 

Her ne ise o Kudret Tahtı, hayatın yaratı lmasına yönelik gör
evinde tabiiki su üstündeydi ve tabi iki yaşamı "şifreliyordu" ! . .  
Sanıldığının aksine yaratma olgusunda "karmaşıklık" deği l, her 
türlü karmaşıklığı bağrında taşıyan ve her yeni aşamada bir baş
ka karmaşıklığı doğuran "basi tlik" çok daha soylucadır. Yaşam 
yaratıl ırken, o Kudret Tahtı kendisine verilen komut doğrultu
sunda çal ı lşıyor ve ilerde bağrından milyonlarca yeni karma
şıkl ığı doğuracak biçimde kodlanan tek bir hücreyi yeryüzü-

310 Muhammed Esed / Kur'an Mesaj ı /  Mcal-Tdsir  / işaret Yayınlan, 2000 
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ne yerleştiriyor; İ lahi Tasarımcı'nın o akıl ve kavrayış ötesi ta
sarımına nezaret ediyordu ! . .  

Yeryüzündeki bunca yaşam çeşidi ve bunca karmaşık orga
nizma zenginl iği, Al lah tarafından kurgulanan o minicik hüc
re ile başladı; ve zaman içinde, aynı kurgulandığı gibi, bugü
ne kadar geldi . . .  

"Sizi bir tek canlıdan vücuda getiren O'dur !"3 1 1  şeklindeki 
mucizevi ayet, Allah'ın tarafından kurgulanan o minicik hüc
re ile başladı; ve zaman içinde, aynen kurgulandığı gibi, bugü
ne kadar geldi . . .  

"Sizi bir  tek canl ıdan vücuda getiren O'dur! " (31 1 )  şeklinde
ki mucizevi ayet, Allah'ın Kitabı' na tesadüfen mi girmişti; yok
sa bu , kesin bir kanı t  ni tel iğindeki bir "gösterge" miydi? ! .  

Allah, bazı şeyleri bi lmemiz için kanı tlarını adeta gözümü
ze sokuyor; ama bazılarımız her nedense bunu görmemekte ala
bildiği ne ısrarcı oluyonız . . .  

Ne var  k i  -şükürler olsun-, insanların bazı ları at gözlüğü ile 
dolaşmaktan garip bir mutluluk duymuyorlar! . .  

Evrim ve "Ortak Ata" 
Bu, Allah'ın yol ve yasası sevgi l i  dostlarım; bu, Allah'ın yol 

ve yasası !  . . 

Şi freyi denemeye dahi gerek yoktu aslında; kapı zaten öy
lesine açıktı ki ! . . 

Peki; gerçekten "ortak bir ata"mız varsa, şimdiki durağımız 
neresi? Bu hülyalı yol, bu büyü leyici rüzgar bizi nerelere sürük
lüyor? . .  

"Ortak Ata" hangi "aşama"lardan geçmiş de bugünlere uzan
mış? . .  

Ne dersiniz; bir bakalım mı? . .  

3 1 1  En'am, 98 
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EVRİM VE ''AŞAMALI OLUŞUM" 

"Al/alı sizi lıir toııraktaıı , sonra lıir spenııdrıı _yamt
tı; soı ıra sizi ı;iftkr lıa/iııc .�etirdi. " 

( Fatır. i l )  

Henüz genç bir komünistken, kend isinden hiç hoşlanmadı
ğım bir köşe yazarı vardı .  Sağcı bir gazetede yazıyor, sol

cuları sürekli olarak eleştiriyor; iki lafın arasında "Al lah" de
meyi de hiç ihmal etmiyordu . . .  Dedim ya; kendisinden hiç hoş
lanmamıştım .. . Ona göre ben, vatan haini bir komünisttim; bana 
göre ise o, sermayenin sözcülüğünü yapan şeriatçı bir yobaz! . .  
(Birbi rimizi hiç anlamaya çalışmadan, bu denl i  ucuz reddetme
miz ne hazin, değil mi !  .. ) 

Bir gün bir yazısını okuduğu mu hatırl ıyorum; yazısı yayın
landığı gün hastaneye yatıyordu ve okuyucularından hakları
nı helal etmelerini istiyordu . . .  Profesör doktordu ve bel l i  ki b i r  
şeyleri anlamıştı . . .  

Garip bir duyguydu; hiç unutmuyorum . . .  Büyük ihtimal le 
ondan kurtuluyordum; ama beni hüzünlendiren bir şeyler de 
hissetmiyor deği ldim . . .  Hastaneye ya tacağı gün, okurlarından 
haklarını helal etmelerini istemesi garipti; gerçekten samimi miy
di, yoksa sahtekar din sömürücü lerinden biri miydi sadece? ! .  
İnsan, ölüme g iderken gerçekten böyle bi r yazı yazabi l i r  miy
di? . .  Yanlış hatırlamıyorsam, o yaz ı son yazısı olmuştu . . .  Şim
di düşündüğümde, o yazıdan ne kadar etkilendiğimi daha iyi 
anlayabiliyorum.  (Şu anda, sosyal ve psikoloj ik olarak hala ev-
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rimleşmekte olan, hala belirli " aşamalar" dan geçmekte olan bir 
canlıyı okuyorsunuz! .. ) 

Ekonomik sistemler hususunda her ne kadar iki farklı kut
bun adamı da olsak, bir çok konuda birbirinin tam zıddı kutup
larda da yer alsak, sevgili Ayhan Songar 'a  Al lah' tan rahmet di
l iyorum. 

O günlerden bugüne ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum 
bile, ama 25 .2 .2002'de inanı lmaz bi r şey oldu ve kitaplığımda 
Hoca'run bir kitabına rastladım. Bu konuda emin olduğum tek 
şey, ki tabı benim satın almadığımdır, bu kitabı bugün i lk kez 
gördüğümdür; kitaplığıma nası l olmuş da girmiş, hala bilmi
yorum . . .  (Bu kitabı ki taplığıma koyan yobaz( ! )  her kimse, ona 
teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, hiç olmadığından emin oldu
ğum hakkımı, Hoca' ya helal ediyoru m . . .  Ama artık onun ben
de hakkı var; o da "bir gün" helal eder inşal lah . . .  ) 

Bu bölüme, merhumu saygıyla yad ederek, onun bu kitabıy
la  başlamak istiyorum. Bakın; Hoca, " Kozmolojik Evrim"i  na
sıl anlahyor3 1 2: 

" İnsanın dünyada zuhurundan mi lyonlarca sene evvel ya
ratı l mış olması mümkün bu evimiz, bizleri barındıracak hale 
gelinceye kadar büyük evrimlerden geçmiş, evvela bütün ih
tiyaçlarımızı karşı layacak duruma gelmiş, kainatın en şerefli 
mahlukuna layık ve -pek mümkün ki- kainatta bir eşi daha bu
lunmayan bir barınak olmuştur. ("En şerefl i mahluk"u, belki, 
"en şereflilerinden biri" yapmalıyız. Y.Y. ) 

"Dünyanın etrafı atmosfer dediğimiz hava tabakası i le 
çevril idir. Bu atmosferde, hayat iç in en lüzumlu gazlardan biri 
olan oksijenin teşekkülünün bundan 2000 milyon sene evvel baş
ladığı tahmin ediliyor. 

31 2 Enerji ve Haya t / Prof.Dr. Ayhan Songar / Yeni Asya Yayınlan, 1979 
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"Mümkündür ki, Ozon' un koruyucu tesiri meydana geldiği 
zaman hayat sudan karaya çıkmış olsun. Bu suretle, ültraviyole 
ışınlanndan korunmak için artık suyun altına saklanmak mecbu
riyeti ortadan kalkmış oluyor, karalar da yaşanabilecek yerler ha
line gelmiş bulunuyor, sahillerden itibaren karaya çıkan canlılar, 
dünya yüzüne yayılmaya başlıyorlar. Dünyanın yüzündeki bu 
değişikliğin 600 milyon yıl kadar önce vukuu bulduğu sanılmak
tadır. Yani, oksijenin zuhurundan 1400 milyon sene sonra . . .  Bu sı
rada denizlerin, göllerin ve nehirlerin yüzeyine yakın kısımlann
da meydana gelen bir takım ilkel canlı kolonileri ozonu alıp gü
neş ışığı tesi riyle oksijen imal etmektedirler. Bu olaya "fotosen
tez" adım veriyoruz. Fotosentez sayesinde de atmosferin oksijen 
tabakası, dolayısıyla ozon tabakası kalınlaşmaktadır . . . .  

"Nihayet, muhtemelen 400 milyon sene önce dünyamızı çev
releyen ozon tabakası bütün tehlikeli ültraviyole ışınlarını ön
leyecek kalınlığa erişmiştir. Dünyamız hazırlandıkça yeni yeni 
canl ı  türleri yaratı lmış . . .  " (Yeni yeni canlı türleri "yaratı lması
na" gerek yoktu sevgi l i  Hocam; o ilk canlı, o i lk hücre zaten bu 
konuda kod lanmış; gerisi, bizatih i  kendisi de kodlanmış olan 
"yeryüzü"ne bırakılmışh . "Yol ve yasa" bu idi . . .  Y.Y. )  

Merhumun "Kozmoloj ik Evrim" hususunda herhangi b i r  
tereddütünün olmadığı aşikar; ama, "enerj i "  ye  münhasır  bu 
küçük hacimli kitabın "insan"la  i lgi l i  kimi bölümlerinde, "ev
rim" sözcüğünü bı rakıp " tekamül"ü kul landığına göre, sev
gil i  hoca, "Biyolojik Evrim"e pek de inanmıyor olsa gerek . . .  
Bu  olguya özellikle Müslüman bilimadamlarında pek sık rast
lanıyor; insana gelinceye dek bir çok şeyi -bilim alanlannın ken
dilerine kanı tladığı kimi gerçeklere karşı gelmek mümkün ol
mad ığı için olsa gerek- kabul ediyorlar; ama sıra insana gel
d iğinde, bir  anda tutumları değişiyor. (Sevgil i  Songar ' ı  bun
dan tenzih ederim . )  

Neden böyleler? . .  

209 



Yılmaz Yunak 

Bana inanın, nedeni son derece basit: "Materyalist" diye dam
galanmaktan korkuyorlar! . .  Peki; materyalist diye damgalan
maktan neden korkuyorlar dersiniz? . . (Hadi, biraz kitap oku
yun lütfen: "Benzerleriyle Değiştirilenler" in Hikayesi . . . )313  

Bu bölümde bi l im dünyasının kozmolojik ve biyolojik ev
rime bakışını kısaca özeleyeceğim size; ve göreceksiniz ki, bu 
bölümün şifresinde "Gökler" den hareket ederek oluşturduğu
muz anahtarlar, her şeyi nası l da hemen "tanıyıveriyor" ! . .  

Şimdi, bi raz hayalinizi zorlamanızı rica edeceğim sizden . . .  
Sı fı r  hacimli ve  sonsuz yoğunluklu bir "şey" -o  şey her ise dü
şünmenizi isteyeceğim sizden. 

Önce, tasavvurunuza küçük bir örnek sunacağım:  1 cm3 su 
bildiğiniz gibi bir gramdır. Bu bir gram sudan oluşmuş bir mis
ket hayal edin. Bu suyun oksijen ve hidrojen atomlarının elek
tronsuz olduğunu ve sadece nötron ve protonlardan müteşek
kil çekirdeklerden oluştuğunu varsayın. Yani bu 1 an3'1ük buz
dan m isket, sadec:e atom çeki rdeklerinden oluşmuş olsu n . . .  
Ağırlığı neye yükselirdi bil iyor musunuz; 1 .000 .000 .000 .000 Ki
lograma! . .  

Diğer şartları görmezden geldiğimizde, bu  misketi yere bı
rakhğınız an Dünya'yı del ip, öbür tarafından çıkar ve durmak
sızın yön değiştirerek kısa bi r sürede yeryüzünü bir eleğe çe
vi rird i  . . .  (Nötron yıld ızları hemen hemen bu yoğunluktad ır. )  

Şimdi, bu  misketten trilyonlarca kez yoğun b i r  "şey" hayal et
meye başlayabilirsiniz; işte bu, "her şey"i başlatan o "ilk öz" dür! . . 

Bu öylesine yoğun ve öylesine tuhaf bir "şey"dir ki, bunun için
de bırakın ışığı, zaman dahi barınamaz . . . İşte, her ne ise o kozmik 
yumurta bir gün patlamış, yaklaşık 15 milyar yı l sonra bugünkü 
-bilebi ldiğimiz/ tanıyabildiğimiz" - Evren halini almışhr . . .  

313 Benzerleriyle Değiştiri lenler'in Hikayesi / Yı lmaz Yunak / Beyan Yayınla
n, 2001 
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Bu, "Kozmoloj ik Evrim" aşamasının i lk hareketidir ve bil
diğimizi bir kenara bırakın, tasavvur dahi edemeyeceğimiz her 
türlü fizik kural larına aykırıdır; bu nedenle, gerçekten de "her 
şey" yoktan vücut bulmuş, bu "yok" bir gün "var"a dönüşmüş 
ve aşama aşama ilerleyerek, bugün bu sahrları yazan bu fani 
ve benzerleri halini alarak "Biyolojik Evrim" gerçeğini oluştur
muştur  . . .  

Bu, Kainat'ın oluşumu için ahlması gereken i lk  adımdır; ener
ji ve zaman, hapsolduğu "yokluk" mekanından salıverilmeli ,  
özgür bı rakı lma l ıd ır. Çünkü "Evren" dendiğinde akla gelebi 
lecek her şey, bu "enerji" den oluşacak, bu "zaman" la anlam ka
zanacaktı r . . .  

Bu Kozmik Yumurta, "Ol! . . " komutunu alan i lk  "kodlanmış" 
doğunıcudur ve inanı lması mümkün olmayan şey, bu i lk  do
ğumcunun, bugünkü Evren'i oluşturmak için sonsuz yoğun
lukta bir matematik denklemler s i l s i l es i doğru l tusunda , 
"kod"undan hiçb ir  taviz vermeden, alab i ld iğine dis ip l in l i  b ir  
şeki lde yeni  yeni kod lara vücu t vermesi; Kainatı oluşturan fi 
zik ötesi kura l lar ın yanıs ıra, b i ld iğ imiz Evren' deki "Tabiat  Ya
sa ları "  denen tüm b i l im leri bağr ında barınd ı rmasıd ır! . . 

Bu i lk  komut "Yarat ı l ı ş" ı başla tmakla ka lmamış; kendi 
içinde yen i komutlara vücut vererek, onu bel irl i " aşama lar" dan 
geçire geçi re ; -Gökler ' in  tabi riy le- çevir ip  çevi rip yeniden ya
ratmıştı r. 3 1 4  

Mese le lere sadece akl ıyla bakmayı bi r prensip hal ine geti r
diği için, bu akıl ötesi oluşuma inanmayan birini nasıl suçlaya
bi l i rsiniz ! . .3 15  (Bu, o i lk  Kozm i k  Yumurta'nın bağrında dal bu
dak sa lak "d iyalektik" in  bir tecel l is idir !  . .  İlahi Kudret, inanan-

3 14  Yunus, 34 
3 1 5  Yunus, 99 
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lar kadar, inanmayanlara da belirli görevler yüklenmiştir; her 
şey kurgulandığı biçimde ve disiplinde akıp gitmektedir; 
buna ilerde değineceğim . . .  ) 

Kozmik Yumurta patlayınca "enerji" ve "zaman" etrafa sa
çılarak "genişlemeye" başladı. Uzayın bu geri lerek "Ol"maya 
başlaması esnasında Evren' deki enerji de genişleyerek soğuma
ya başlayıp, "madde" halini aldı; bu, ikinci aşamaydı . .. (Ener
ji maddeye dönüşmeliydi; çünkü cinler ve İblis için belki sorun 
yoktu, ama insanın oluşumu için "madde" gerekiyordu. Bu ne
denle, toprak, insandan önce yarahldı . ) 

Evren ilk dönemlerinde ışınımla ve çeşitli maddelerle doluy
du. İlk atomlar oluştuğunda, Evren' in nasıl bir yapılanma ola
cağı da ortaya çıkmıştı . Çekirdeğin yörüngesinde dönüp du
ran elektronlar, her şeyin nasıl bir biçim alacağının ilk sinya l
lerini veriyordu. İlk oluşan ilkel maddeler hidrojen ve helyum
du. Giderek bazı büyük yapı lanmalar (galaksi ler) ortaya çık
tı; ve ilk kez her şey gözle görülür biçimde bi rbiri erafında ve 
dönmeye başladı . . .  (Evren' de durağan hiçbir şey yoktur; her şey 
dönmektedir. )  

Hidrojeni yakıt olarak kullanan bazı madde öbeklenmele
ri, iç ısı larının inanılmaz boyutlara yükselmesi nedeniyle ter
monükleer tepkimelere maruz kaldıklarında, ilk yıldızlar birer 
birer ortaya çıkmaya başlamış, çekim gücü nedeniyle orada bu
rada kümelenmeler belirmişti; "bir şey", birtakım madde yığın
larını bir arada tutuyor, onları birbiri etrafında çevirmeye baş
l ıyordu . . .  

(Bu esnada bildiğimiz anlamda "yaşam" olamazdı, bir 
"aşama" ya ihtiyaç vardı; çünkü tüm olumsuz şartlar bir yana, 
sadece ısı dahi buna izin vermeyecek yoğunluktaydı; milyon
lara varan derecelerdeydi . . .  ) 

Her aşama öylesine bir kozmik mimariye, öylesine kozmik 
bir  matematiğe sahip ve öylesine görkemliydi ki ! . .  
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KURAN'DAKI MAYMUN I Kutsal Kitaplara Göre Evrim 

Evren'in "en aşağılarında" bir yerde milyarlarca yıldız bir 
araya gelip, her 250 milyon yılda bir kendi etrafında dönme
ye başladığında, hala bitişik olan "yer ve gök'ün birbirinden ay
rılma vakti" gelmişti3ı6; Samanyolu, kendisi hakkında kayıt tu
tacak biyolojik akla kavuşmak üzereydi . . .  

Galaksinin ücra kısımlarında bir yerde, sonradan "Güneş" adı 
verilecek olan bir yıldızın etrafında birtakım kümelenmeler oluş
maya başlamış; nispeten küçük bir madde yığınına, sonraki "aşa
malarda" yaşam denen inanılmazı oluşturacak olan "su" gön
derilmişti . . .  Evrim' in "Kozmolojik" aşaması kısmen tamamlan
mış, sıra "Biyolojik" olanına gelmişti . .  Bunu, o su sağlayacakh . . .  
(Kozmolojik olsun, biyolojik olsun; evrim halen sürmektedir. )  

Yeryüzü oluşturulduğunda henüz "boştu, yeryüzü şekil le
ri yoktu" Okyanuslar ve karalardaki şeki ller sonradan, aşa
ma aşama oluşturuldu . . .  (Bu oluşma halen sürmektedir. )  

Bu  konuda i lk  olan şey, hiç de  bil imsen b i r  şey değildi ! . .  Bi
l imsel bazda bakı ldığında, "yaşam" denen şey'in, inorganik 
maddenin organik maddeyi doğurmanın tutarl ı bir izahı ola
maz! . .  tutarlı bir izahı olması gerekmez de; çünkü bu, normal 
koşu l larda gerçekten olmaması gereken bir şeydir! . .  

Ama olmuştur! . .  
Olmuştu r; çünkü b u  "aşama" için gereken komut, bundan 

yaklaşık 1 2- 1 3  milyar yıl önce veri lmişti r . . .  
"Bir an" da (Kozmik takvime göre gerçekten de bir andır bu. ), 

"Çamurdan bir şeyler yapılmaya başlanmış"3ı7, i lk hücre orta
ya çıkmış, "bütün canlılar bu ilk hücreden oluşturulmuş3ıs, su
lar canl ı  yarahklarla dolup taşmış; bitkiler tarafından paylaşı-

J ı6 Enbiya, 30 

3ı 7 Secde, 7 
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lan toprak, çeşit  çeşi t  canl ı yarahklar türetmiştir . . .  (Daha önce 
de değindiğim gibi, canlılann tümü aynı anda yarahlmış olamaz; 
çünkü bugün yaşamakta olan türlerin tamamına yakını, o 
günkü koşullara göre yaşamayacak biyolojik yapıdadır. Örne
ğin insan, serbest oksijen solumadan yaşayamaz; oysa o ilk gün
lerde yeryüzünde serbest oksijen mevcut deği ldi . )  

"6. Gün", akşam sularında, primatlar denen bir  grup canl ı  
yeryüzünde beli rtmişti . . .  Bu türün bir kolu bambaşka bir  
yöne doğru i lerlerken, b ir  koluna "müdahale" edi lmiş, biçimi 
ve yönü değiştiri lmiştir. 

Nihayet "son aşama" gerçekleşm iş ve el ini  şakağına götü
ren bir tür, "Ben ölümlüyüm; şu anda yaşıyorum ama bir gün 
öleceğim, bunu bi l iyorum ." diye düşünmeye başlamıştır. 

işte bu, biyoloj ik bazda en üst canl ı  tü rünü; Göksel bazda 
da "meleklerin secdesi"nj3 19 simgeleyen son aşama olmuştur. 

Şu anda, 7. günün henüz sabahındayız . . .  
Sonsuz yoğunluktaki o tek b ir nokta patlayalı, aşağı yukar ı 

15-16 milyar yıl oldu; ve "her şey" aşama aşama gerçekleşti . . .  
Şi freleri oluştururken adeta gözümüze soku lan "aşama" lar, 

tabiattaki iz ve işaretlerden, " göstergeler" den hareket edild iğin
de de adeta gözümüze soku lmakta; o iz ve işare t leri " tanıma
mız" için bi rçok yetkin kişi görev lendiri lmekted i r. 

Sözün özü, bu şi fre de çok işlevsel; kapı hemen açı l ıveriyor! . . 
Ve bu sonuna kadar açık olan kapı, bizi, yaşayan her şeyi, 

o ilk hücreden bugünkü biçime ge ti ren süreci araştırmaya i t i 
yor; mi lyonlarca hayat şekli tek bir Kozmik Yumurta'dan tü
rüyor, ama her b irinin "biçimi" birbirinden fark l ı ! . . 

Bir "Güç" tarafından b içim lendiril iyor muyuz yoksa! . .  

3 1 9  S<1d, 72 
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ÇÖZÜM - BEŞ 

EVRİM VE "BİÇİMLENDİRİLİŞ" 

"Biz, lıiçbir beıılige yaratılış kapasiteııirı üstüııde gö
m• yüklemeyiz. " 

(Müminun. 62) 

H içbir benlik "yaratılış kapasitesi"nin üstünde herhangi bir 
görev üstlenmez. Bunu, Kuran'ın, "birbirine benzer içi içe 

iki l i  manalar" ından hareketle " insanın kapasitesi" olarak an
layabi leceğimiz gibi, "herhangi bir canlının kapasitesi" olarak 
da anlama hakkına sahibiz . . . 

Tabii; can l ı ların tümünün bir görevi olduğu, "bir yer" tara
fından bunlara bir görev biçi ldiği yönünde çağdışı ( ! )  bir inan
ca sahipseniz ! . .  

Bu çözümün şi fresinde, zamandan kazanmak için sadece "in
san" üzerinde durmuş ve bu canlının "Bir Güç" tarafından mü
kemmel bir tasarımın sonucu olarak inceden inceye biçimlen
diri ldiğini görmüştük . . .  

Bu  biçimlendiril iş, "Kozmolojik Evrim" açısından cansızlar 
dünyasında; "Biyolojik Evrim" açısından ise canlılar dünyasın
da şaşmaz bir biçimde uygulanmıştır ve halen uygulanmakta
d ı r  . . .  Bu, Allah' ın yol ve yasasıdır; insanın yapımına "çamur
dan" başlanmasının ve yer ile göklerin yaratıl ışının 6 çağ / evre 
sürmesinin hikmeti de tam olarak budur işte ! . .  

"Yaratı l ış kapasi tesi"nin biçimle herhangi b i r  i lgisi var  mı
dır, sorusunun cevabı, hiç kuşkusuz, "Evet! . . "  tir; evet, kapasi
te eşit ti r biçim!  . .  
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Darwin'in "Evrim" meselesine en büyük katkısı "Doğal Se
çi lim"dir . . .  Nedir bu mekanizma; canlılar üzerinde nasıl bir so
nuca yol açmaktadır? . .  

"Doğal seçilim", canlılann biçimlendirilişinin insansal bir an
lahmıdır. (Aynı mekanizmanın Göksel anlahmını birazdan su
nacağım. )  

Darwin'in doğal seçi l im'i üç önerme üzerine bina edilmiştir: 
1 )  Organizmalar değişir ve değişiklikler (en azından kısmen) 

kalıhmla yavrulara aktarı l ır. 
2) Organizmalar hayatta kalabilecek olandan daha fazla yav

ru yapar. 
3 )  Ortalama olarak, çevre koşullarma en uygun yönde değişik

lik gösteren yavrular hayatta kal ır ve ürer. Böylece, yararlı de
ğişikl ikler doğal seçilim yoluyla topluluklarda birikir. 

"Bu üç önerme doğal seçilimin nasıl işlediğini anlatsa da, Dar
win' in bu ilkeye biçtiği temel rolü göstermeye yetmez. Darwin'in 
kuramının temel iddiası, doğal seçilımin, uygunsuzluğunun cel
ladı olmakla kalmayıp aynı zamanda evrimin yarahcı gücü ol
duğudur. Doğal seçil im uygunluğu da kurmalıdır; her kuşak
ta rastlantısal olarak oluşan çeşitl i l ik tayfının en uygun kısmı
nı koruyarak adım adım uyum yaratmalıdır. Eğer doğal seçil im 
yarahcıysa, ilk önermemize iki ek kısıtlama getirmemiz gerekir. 

"Birincisi, değişiklikler rastgele olmalı ya da en azından, ter
cihl i  bir  biçimde uyuma dönük olmamalıd ı r. Çünkü değişikl ik 
en baştan doğru yönde tasarlanmış olsaydı, doğal seçil ime ya
ratıcı l ık rolü veri lemez ve yalnızca, uygun yönde değişmemiş 
tal ihsiz bireyleri eleyen bir süreç olduğu söylenebilirdi .  Hay
vanların gereksinimlerine yarahcı olarak yanıt verdikleri ve ka
zandıkları özellikleri yavrularına aktardıkları iddiasında ısrar 
eden Lamarkçıl ık, bu bağlamda Darwinci kuramdan ayrılır. Bi
zim genetik mutasyon anlayışımıza göre Darwin, değişiklikle
rin uygunluğa doğru önceden yönelmediğini öne sürerken hak-
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lıydı. Evrim, şans ve gereklil iğin bir bileşimidir- değişiklik dü
zeyinde şans, seçil imin işleyişinde gereklilik. 

"İkinci olarak, değişikl ikler, yeni türlerin oraya çıkışındaki 
evrimsel değişimlere oranla küçük olmalıdır. Çünkü yeni tür
ler birdenbire ortaya çıkıyor olsaydı, doğal seçilimin yapbğı tek 
şey kendisinin üretmediği bir gelişimin yolunu açmak için ön
ceki bireyleri ortadan kaldırmak olurdu. Genetik anlayışımız 
burada da, evrimsel değişimin gerecinin küçük mutasyonlar ol
duğunu savunan Darwinci görüşü destekler."320 ( "Şans", 
"rastlanb", "amaçsızlık" gibi kavramların üzerinde durmayın 
şimdilik; bunu i lerde mahkum edeceğim. )  

Doğal seçi l im tam olarak budur: En uygun olanlar hayatta 
kal ır; ve yararlı ni tel iklerini sonraki nesi llere aktarır .. . ("Doğa" 
uygun olanları "seçer" . )  

"Biçimlendiri liş" veya Darwinci deyişle "doğal seçilim", bam
buları ve ağustosböceklerini bakın nasıl d isipline ediyor32 1 :  

"Phyllostachys bambusoides gibi muhteşem b i r  ada sahip 
bi r bambu, 999 yılında Çin' de çiçek açtı. O zamandan beri, şaş
maz bir düzenl i l ikle, yaklaşık her 1 20 yılda bir çiçek açmaya ve 
tohum vermeye devam ediyor. P. Bambusoides yaşadığı her yer
de bu çevrim izler. 1 960' ların sonunda, ağacın Japon soyunun 
üyeleri Japonya, İngil tere, Alabama ve Rusya' da aynı anda to
hum verdi .  Bütün türlerde çiçek açma, çevreden al ınan bir 
ipucuna göre deği l de içsel bir genetik saate göre düzenleniyor 
olmalıdır. Bunun en büyük kanıb, yinelenme aralığının şaşmaz 
bir düzenlil iğe sahip olmasıdır; çünkü yüzden fazla tür için saat 
görevi yapabi lecek, böylesine değişmez döngülere sahip hiç
bir çevresel etken bilmiyoruz . . . .  Son olarak, aynı türün bitki-

320 Darwin ve Son rası -Doğa Tarihi  Üzerine Düşünceler / Stephen Jay 
Gould / TÜBİTAK Popüler Bil im Kitaplan, 2000 

32ı Stephen Jay Gould / Aynı Eser 
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leri, çok farklı çevresel koşul larda büyümüş olsalar bile aynı za
manda çiçek açar . . . .  On beş santimetre boyunda ve orman yan
gınlarında defalarca yanmış olan bir Burma bambusu, 12 met
re yüksekliğindeki zarar görmemiş dev arkadaşlarıyla aynı anda 
çiçek açmıştır . . . .  

"Dönemlik ağustosböceğinin genç kızları 17  yıl boyunca ye
rin altında, ABD'nin bütün doğu yansında (her 13  yılda bir çok 
benzer ya da aynı türden bir  grubun ortaya çıktığı güney eya
leleri d ışında), orman ağaçlarının köklerinden özsu emerek ya
şarlar. Daha sonra, bi rkaç hafta içinde milyonlarca erişkin genç 
kız gün ışığına çıkar, olgunlaşır, çiftleşir, yumurtlar ve ölür. En 
şaşı rtıcısı, bir değil üç ayrı dönemlik ağustos böceği türünün 
tam olarak aynı zaman çizelgesini izlemesi, hassas bir zaman
lamay la hep birl ikte ortaya çıkmalarıdır. 

"Doğa tarihinin büyük bölümü, yırtıcılardan korunmak için 
gel iş t i ri len çeşitl i uyum öykülerinden oluşur. Bazı lan gizleni r, 
baz.ı hm m ı ı  ladı köt ü d ü r, bazı lar ı  d i kenler yca  da ı;ert kabuklcar  

gel işt ir ir, d iğer bazı ları zehi rl i  b ir  akrabasına olağanüstü ben
zerl ik evrimleşt ir ir. Liste neredeyse sonsuzdur; doğadaki de
ğişkenliğin olağanüstü bir yansıması. Bambu tohumlan ve ağus
tos böcekleri az rastlanan bir  stratej i iz ler: Çok sayıda ve göz
den kaçmayacak şekilde ortaya çıkarlar, ama bunu öylesine uzun 
ara l ıklarla ve büyük miktarlarda yaparlar ki, yırtıcı lar cömert
çe sunu lan ikramiyenin tümünü tüketemez. Evrimsel biyolog
lar bu savunma yöntemine "yırtıcının gözünü doyurma stra
tejisi" derler. 

"Yırtıcının gözünü doyurma stratejisinin etkili olabi lmesi iki 
uyum gerektirir. B irincisi, ortaya çıkışın ya da üremenin eş za
manlı l ığı çok hassas olmalı, böylece çok kısa bir süre için pa
zar tam olarak doyurulmal ıdır. İkincisi, yırtıcı lar kendi yaşam 
çevrimlerini kesti ri lebi l i r  bol luk zamanlanna göre ayarlayama
sınlar diye, bolluğun çok sık ortaya çıkmaması gerekir. Eğer bam-
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bular her yıl çiçek açsaydı, tohum yiyiciler bu çevrimi izleye
bil ir ve yı l l ık ikram iyeyi çok sayıdaki yavrularına sunabil irler
di. Oysa çiçek açma dönemleri arasındaki süre bütün yırtıcıla
rın yaşam sü relerinin çok ötesinde olursa, bu çevrimi  kimse iz
leyemez."  

Üstlendiği rol (kapasite) gereğince, doğanın biçimlendirme 
gücünün, sadece "morfolojik" yapılarla sınırlı olmadığının ne 
güzel bir kanıtı değil mi! .. Çevrimsel bir üreme / tohumlama sü
reci; ve sonuç, zafer! . .  

Gould, aynı eserinde, dip çökeltilerine kısmen gömülmüş hal
de, arka tarafı dışta kalacak şeki lde yaşayan ve dışta kalan kıs
mının tepesinde küçük b ir balık görünümünde bi r yapı oluştu
ran bir midyeden bahsederken şöy le söylüyor: "Bu balığ ın ae
rodinamik bi r gövdesi, iyi tasarım lı kanatçıkları, bir kuynığu ve 
b ir de göz de l iği vard ı r. Ve ister inan ın ister inanmay ın, kanat
çıklar ri tmik bir hareketle dalgalanarak yüzme takl idi  yapar." 

Bu m idyenin larva l a rı büyümelerin in i lk  evresinde bal ıklar 
üzerinde bir yolculuğa çıkmadan gel işmiyorlar. Larvalar, an
cak bir ba l ığ ın ağzından g irip solungaçlarına yap ışarak büyü
yeb i l iyorl a r; bu nedenle ba l ığa iht iyaçlar ı va r ; işte anneleri bu 
nedenle, gerçek ba l ık ları çekebi lmek için, balık takl id i  yapan 
bi r tuhaf  yapı gel iş t i r iyor. 

Doğa l seçi l im i lkesi, bunu izah yeneteğine sahip midir? 
Evet, sahipti r  . . .  
Ayrın t ısına gi rmeyeceğim; "yapısal sü rekl i l ikte işlevsel de

ğişikl ik" kavramı, bunu açıklamakla kalmaz; aynı zamanda, bu 
tip yararlı yapı lan ış lara başlangıç aşama larında uyumsal bir 
önem de atfeder. 

Böylece, "biçimlend iri l iş"e muhtemel i ti razlardan en dikka
te değer i olan, "B i r  gözün yüzde S' i ne işe yarar !" ın cevabı da 
veri lmiş olur ! . .  Henüz tam evrimleşemediği için, yüzde 5 
kapasi te i l e  ça l ışmak zorunda olan göz, i lk dönemlerde başka 
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bir işlevsel l ikle donahlmış olabil ir; örneğin, bugünkü tavukla
rın giderek kaybolmakta olan kanatları i le uçamamalan, ama 
o kanatlan bir şeyi yakalamak veya koşarken hız kazanmak için 
kullanmaları gibi . . .  

önuyum ilkesi, b i r  yapının, formunu aynı ölçüde değiştirme
den işlevini kökten değiştirebileceğini ileri sürer. Yeni işlevler ge
lişirken eskilerin korunduğunu savunarak, ara aşamalarla ilgi
li belirsizl ik durumunu da ortadan kaldırır. (Tavuk kanatlan ör
neğine, l i teratürde yoksa, "art uyum" i lkesi ismini koyacağım.)  

"Doğal Seçil im"e çok basi t bir  örnek, yeşil bir ağaç üzerinde 
yaşayan yeşil ve beyaz yaprak bitlerinden, beyaz olanların sili
nip gitmesi; yaprağın rengine benzerliğinden dolayı doğal bir ko
ruma kazanan diğerlerinin avalanndan kurtulma yetenekleri ne
deni yle nesi llerini sürdürebilmeleridir. (İslam bilgini Cahız, 
bunu, esmer bir adamda koyu renk bitler ve kızıl saçlı bir adam
da kızıl renkli bitler örneği ile açıklar. Esmer adam, beyaz veya 
kızıl bi tleri kolayca görüp öldürmekte; ama göremediği için öl
düremediği siyah bi tler yaşamaya devam etmektedirler. )  

Stephen Jay Gould ve yandaşlarında görülen şey, hayran olu
nacak ölçüde büyük bi r haklı l ık; ama bunun yanısıra hayret edi
lecek ölçüde hazin bi r aldanış ! . .  

"Doğal seçilim uygunsuzluğun celladı olmakla kalmayıp aynı 
zamanda evrimin yaratıcı gücüdür de." diyen yazar, "evrim"e 
haklı olarak a tfettiği bu yaratıcı l ığın, içinde doğup büyüdüğü 
kü ltürün Kutsal Kitap'ında bundan 5.000 yıl önce yazı ldığını 
unu tmuş görünmektedir. Doğaya "yaratıcı l ık" görevi milyon
larca yıl önce yüklenmiş; ve bu olgu insanlığın ortak bilgi mi
rasına, "Tanrı, 'Yeryüzü çeşit çeşi t canlı  yaratık . . .  türetsin!' diye 
buyurdu."  şeklinde apaçık olarak sunulmuştur. (Tevrat . . .  Ha
tırladınız mı? . .  } 

Darwin ve ardı l larının "Natura! Selection" yani "doğal se
çim" olarak adlandırdıkları mekanizma, "yeryüzünün çeşit çe-
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şit canlı türetmesi"nden başka bir şey değildir; tabiat kanun
ları denen "kodlanmış komutlar merkezi", uygunsuz biçimlen
işleri elemekte kalmayıp, her türlü canlının uygun biçime ka
vuşması için hiç kuşkusuz bir yarahcılık üstlenmektedir. Doğa 
kanunları, Yarahcı'nın hiyerarşisinin kompleks bi r ü rünüdür 
ve hiç kuşku yok ki, "Yaratma" faaliyetinde etkin bir rol oyna
maktadır. Biçimleri uygun olmayanlar elenmekte; kalanlar, de
ğişen çevre koşul larına paralel olarak uygun biçim almaya zor
lanmaktadı r  . . .  Hiçbir benlik yaratı l ış kapasitesi üzerinde yük 
almamakta; ama tüm benliklerin yaratı l ış  kapasi teleri, çok an
lamlı ve hayranlık uyandıracak bir biçimde çeşi tlenebilme ye
teneği ile donanımlı olarak varedilmektedi r  . . .  

Tann'nın, bi rbirinden değişik milyonlarca canlı türünü tek 
tek ve birbirinden tamamen bağımsız yaratması ve bunların el in
den "değişebilme kapasitelerini" alarak uygun olmayan çevre 
koşullarında si l inip gitmelerine göz yumması mı  daha hayran
lık uyandıracak bir "yarahş' tı r; yoksa yarattığı tek bir canlının 
"yarahlış kapasitesi"ni her tü rlü değişimi  bağrında taşıyabi le
cek şekilde özel kod laması, "hiç durmadan yaratma" işlevsel
l iğini, bizatihi o i lk canlının "içinde" gizleyip, tüm bilimlerin üre
ti lme merkezi olan doğayı, bu faal iyetin içinde alabi ldiğine öz
gür bırakması mı? ! .  (Adam Smith'çiler pis pis sıntacaklanna, ne 
hazin bir aldanışa ortak olduklarını derin derin düşünmel idir
ler; çünkü ilerde anlatacağım gibi, insan, bambaşka bir rol üst
lendiği bu "Yarahş" ta, bu mekanizmanın tamamen üzerindedir 
-"dışındadır" değil; üzerindedir-; üstel ik bununla da sınırlı de
ğildir konumu, o aynca bu mekanizmanın denetleyicisi de ol
mak durumundadır! . .  Hatta insan, Nisa Suresi'nin 119 .  ayetin
de bildiri ldiğine göre, Allah' ın yarahşını / yarathklarını değiş
tirme bahtsızlığına dahi sahipti r. Darwin'in, Adam Smith'in, Sig
mund Freud'un, Hitler'in ve benzerlerinin "hayvan insan"ı kar
şısında meleklerin secde etmeleri mümkün müdür? ! . )  

221 



Yılmaz Yunak 

Konumuza dönecek olursak; biçimlendirilişe bir başka örnek, 
insandaki yirmi yaş dişleridir . . .  Profesör Doktor Fi liz Perkün, 
1973' te yayımladığı bir kitabında, şunlan yazmaktadır322. 

" . . .  Hayvanlarda kesintili olan diş dizeleri i lkel maymun olan 
Parapithecus'lardan beri kesintisiz hale dönüşmüştür. İnsanlar
da ise bütün dişler birbi rine değecek şekilde dizi l i r  ve diş di
z ileri kesintisizd i r. " 

"Bunun yanında sagital yön yüz küçülmesi diş d izi lerini de 
etkilemiş ve insan diş dizilerinin bu yön boyutlan da daha kü
çük bir hal almıştır. Bu küçü lme diş hacimlerini de etkilemiş
tir. Maymunlarda bile görülen köpek dişlerinin karşı çeneye taş
ması ve buna bağlı olarak maymun diasteması adı veri len ara
l ıklar insanlarda yok olmuştur . . . .  " 

"Ancak, halen diş kavisleri ve dişlerin küçülme temposu, 
çene kemi klerinin u falma hızına uymamakta ve bel i rl i  bir ya
vaşlık göstermektedir. "  

"Bu  yavaşlığa bağlı olarak akı l  dişlerinin sürme anzalarına 
ve d işlerin sıkışıkl ık ve çapraşıkl ıklarına daha sık olarak rast
lanmaktadır." 

Hocanın da söylediği  gibi ,  insanlardaki y i rmi  yaş d işleri , 
"B içimlendir i l iş"e bir hayl i manidar bir  örnekt ir. Ateşin bu
lunması ve yiyeceklerin pişi ri lerek yumuşatı lması, eskisi ka
dar güçlü ve yoğun d iş gerekl i l iğini ortadan kaldırmış görün
mektedi r. Diş doktorum Nuran Çulcuoğlu, bu konuyu sordu
ğumda, bazı ai lelerde art ık yirmi yaş d işlerine rast lanmadı
ğını özel l ikle be l i rtmişt i .  (Ne yazık ki ben o ai le lerden bi rine 
mensup deği l im ;  söz konusu d işler çenemde yer bulamadığı 
için diğer dişlerimi sıkıştırmış, onları söküp atana kadar uzun 
yı l lar canımı yakmıştı . )  

322 Çene Ortopedisi-Ci l t  1 / Prof.Dr. Fi l i:ı: Perkün, 1973 
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Görünen o ki, evrimleşme ve "Biçimlendiriliş" sürmektedir; 
yirmi yaş dişleri birgün insanoğlunun çenesini tamamıyle ter
kedecektir . . .  (Bu ve benzeri değişikliklere karşı koyma gücü yal
nızca insana münhasır bir yetenektir; insan, "yaratış" ı ve "ya
ratı l ış" ı değiştirebilme potansiyelindedir. )  

Biçimlendirme konusunda insanoğlundan b i r  başka mani
dar örnek de, "körbarsak" denen uzantıd ır  . . . Bu uzantı, insan 
vücudunda herhangi bir işleve sahip değildir ve birçok cerrah, 
başka nedenle amel iyat et tikleri hastalarından bu işlevsiz or
ganı çıkarmaktadır. Tıp kitapları bu organı şöyle tari f eder.323: 

" . . .  Bu altta kalan ve sağ iliak çukura yerleşmiş olan kalın bar
sak parçasına sekum denir. Sekum'un son kısmından aşağıya 
doğru ası lmış vaziyette olan kör barsağa ise appendiks vermi
formis denir. Appcndiks 'in foııksiyoı ı ı ı  lıil i ı ımemcktedir. Appen
diks'in enfeksiyonu, apandisit olarak bilinir." (Bu işlevsizlik veya 
iş levsizl ik gibi görünen şey, b i r  Yaratı l ış hatası deği ldir kuşku
suz; bu organın çok eskiden bir işlevi olduğu muhakkak (bel
ki şu anda da var), ama ben ne olduğunu bi lmiyorum . . .  Bi ldi 
ğim, evrimleşmenin şu aşamasında artık ortadan kalkmakta olu
şudur; aynen y i rmi yaş dişleri gibi . . .  ) 

65 mi lyon yıl önce, neredeyse çağdaş bir uçak büyüklüğün
deki uçan sü rüngenler, pterozorlar ortadan ka lktı lar, d inozor
larla birl ikte . . .  Neden tarih sahnesinden s i l indi ler bi l iyor mu
sunuz? Nedeni çok açık; biçim leri daha fazla yaşamaya uygun 
deği ld i !  . .  B i l inen en büyük pterozor fosi l inin kanat açıkl ığı on 
sekiz metreydi .  O güne kadarki çevre koşul ları böylesine de
vasa yaratıklar için elverişliydi kuşkusuz; ama içinde bulunduk
ları doğa koşu l ları değişince, bu değişime ayak uyduramadı
lar ve elenip gitti ler . . .  (Aksini düşünmek, Yaratıcı'ya kusur iza-

323 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş / Eldra Pcar l Solom on / Birol Basın 
Yayın w Dağıtım Şirketi, 1 997 
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fe etmek olur; bu yaratıklar "kodlandırıldıkları" gibi yaşadılar 
ve öyle yok olup gi tti ler. ) 

Öte yandan, bütün zamanların en büyük hayvanı halen ya
şamaktadır: Mavi balina! . . Bu hayvan, 27 metre boyunda ve 130 
ton ağırl ığındadır. Biçimi, büyük okyanuslar için son derece uy
gundur. Peki; okyanusların herhangi bir nedenle sığ denizle
re, küçük gölcüklere dönüştüğünü düşünen bir; bu hayvan, bu
günkü biçimiyle yaşamaya devam edebilecek midir? ! .  

Değişen çevre koşullan göz önüne alındığında, bir canlı için 
"biçim" her şeydir. 

Canlının biçimi, göründüğü kadarıyla, Darw in ' in tesp i t et
tiği gibi, "doğal seçi l im" tarafından tayin ed ilmekte; biçimsel 
uygunluğunu geliştirip muhafaza edebilen canlı, türünü devam 
ettirebilmektedir. ( " 120 Yılda bir çiçek açmak" veya " 17  yıl top
rakta beklemek" de bir biçim meselesidir ve sonucun göster
diği gibi, bu biçim son derece uyumludur; bu türler bu neden
le yaşamaya devam etmektedirler. )  

"Biçimlendiri l iş" şifresi, evrim kapısının üzerine nakışlan
mış adeta; belki, şi freyi bilmeye dahi gerek yok! . . İnsanlığa Me
saj ' ında şi freyi, "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" diye başlaya
rak indirdiği Kitap' ında özenle oluşuran Güç, aynı özeni bir baş
ka Kitap' ı  olan Tabiat Kitabı'nda da göstermiş! . .  

Şifre ve Çözüm adeta içi içe sunulmuş! . .  (Şifrelerin tümü böy
ledir. )  

İlk  ortaya çıkan biçim, bir "hücre" idi; sonra çok hücreli or
ganizmalar, bitkiler, hayvan lar ve giderek insan tarih sahnesin
deki yerini  a ldı .  

"Ne yani; bu  durumda, canlı l ık, b i r  biçimden diğer bir bi
çime mi dönüşüyor? ! ." mu dediniz? ! .  

Yolculuğumuz devam ediyor; sayfayı "döndürün" isterse-
• 1 nız . . .  
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EVRİM VE "TÜRLERİN DÖNÜŞÜMÜ" 

"Ey iıısoıılar! Size Rabbinizdeıı lıir delil gelmiş
tir. Biz size, lıer şeyi açık seçik göstereıı bir ışık 
gönderdik. " 

(Nisa, 1 74) 

H atırlayacağınız gibi, Gökler' in, sayfalara yazılan mesajın
da, türlerin bi rbirinden türediğini, bir türün bir başka türe 

dönüşebildiğini görmüştük; peki, aynı otori tenin Tabiat'a na
kışladığı Kitap' ta da buna rastlayabi l ir  miyiz, ne dersiniz? . .  

Tevrat, "i lahi varlıklar"la " insan kızları"nın evlendiklerini 
ve çocuk sahibi olduklarını yazıyordu; Kuran ise, bir türün bir 
başka türe dönüşebileceğinin en veciz örneğini veriyor, hayva
na dönüştürülen insanlardan söz ediyordu . . .  

Peki ; Tabiat Ki tabı ne diyor? . .  
Tabiat Ki tabı o denli veciz "göstergeler" sunuyor ki, bu hu

susta kuşkuya düşmemizi bile net bir biçimde engell iyor. Bi
raz sonra size arka ayağını hala muhafaza etmekte olan bir ba
linadan söz edeceğim, ama önce, canl ı l ık nitelemesinde hiçbir 
yere oturtamadığım bir yaşam biçiminden bahsetmek istiyorum: 

Mantar! . . 
Canlı ları genel l ikle bitki ve hayvan diye sınıflamaktan 

hoşlanırız, ama "mantar" ı nereye oturtacağımızdan bir hayli 
kuşkuluyum . . .  ("İnsan nerede?" mi? . .  Acele etmeyin; henüz ora
ya gelmedik.) 

"Kökleri olduğu için mantarı rahatlıkla "bitki" diye nitelen
direbi l ir misiniz? . .  Ama bu yanıltıcı özelliğinin dışında mantar-
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la bitkiler arasında başkaca hiçbir ortak yön yoktur. Yüksek dü
zeyli mantarlar, bitkilerinkine yüzeysel olarak benzeyen bir ka
nal sistemine sahiptir; ancak bitkilerin kanallarında besleyici 
özsu akarken, mantarların kanal larında protoplazmanın ken
disi dolaşır. Birçok mantar, çok sayıda bireyin çekirdeğinin çok 
çekirdekl i bir dokuda birleşmesi yoluyla, çekirdek bölünmesi 
yapmadan ürer. Bunun gibi birçok "tuhaflık" saymak mümkün, 
ama gereksiz; çünkü mantar bitkilerin yapbğı en temel şeyi yap
maz; yani fotosentez yapmaz! . .  Besin kaynaklarına gömülü hal
de yaşar ve emme yoluyla (çoğunlukla da dış sindirim için en
zim salgılayarak) beslenir . . .  " 324 

Fotosentez yapmayan bir bitki mi; yoksa toprağa kök salmış 
bir hayvan mı?!. Yoksa, iki türün arasına sıkışıp kalmış bir baş
ka canlı türü mü? . .  Bilimadamları bu konuda karar veremiyor
lar. Fotosentez yapmadığı için bitki sınıfına koyamadıkları man
tar, kökleri i le toprağa sabi tlendiği için hayvan sınıfına da so
kulamıyor. Tuhaf bir tür . . .  

Hani insanın, bu  öyle b i r  yarahk ki, "ne i leri gitmeye gücü 
yetiyor, ne de geri dönmeye!"325 diyesi gel iyor . . .  

Ortak Ata, Aşamalı Oluşum ve Biçimlendiri l iş şi frelerini de 
göz önüne aldığınızda, bu türün bir başka türden dönüştüğü 
hemen ortaya çıkıyor. 

Bu tuhaf türe benzer bir başka tuhaf tür daha var, bir me
meli türü: Kazgaga platypus . . .  

Altmış santim boyundaki bu hayvanın memeli olduğu kı l
larından da anlaşılabiliyor (sadece memeli lerin kılları vardır). 
Hatta bu memel i yeni doğmuş yavrusunu emzi riyor; yani me
meli lere özgü olan sür üretimini de başarabiliyor . . .  Ancak bu 

324 Darwin ve Sonrası / Stephen Jay Gou ld / TÜBİTAK Popü ler Bi l im Kitap
lan, 2000 

325 Yasin, 67 
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hayvanın bir kazınkini andıran düz bir gagası var ki, bu, baş
ka hiçbir memelide bulunmayan bir özell ik . . .  Bunun yanısıra, 
başayak bileklerinde zehir akıtan iki mahmuzu var . . .  Sıcak kan
lı olmasına rağmen sabit bir iç ısısı da yok. Ama belki de en ga
ribi, kuyruğunun alhnda dışkı için tek bir delik var; oysa diğer 
tüm memelilerde bu iki tanedir! .. Daha da garibi, tabii bir zo
runluluk olarak; bu yarahk, yumurtalarını bu delikten çıkarı
yor! . .  (Bunu ancak kuşlar ve sürüngenler becerebiliyor; oysa bu 
bir memeli! . . } Bir diğer tuhaflık da, kafatasının yapısındaki bazı 
noktalar; bu haliyle memelilerden çok sürüngenleri hahrlahyor. 

Yumurtlayan tek memeli bu değil kuşkusuz; bu türün iki ya
kın akrabası Avustralya ve Yeni Gine' de yaşıyor ve bu gruba eski 
Yunancada "tek del ik" anlamına gelen monotremes deniyor. 

Çok açık ki bunlar, sürüngen aşamasından kısmen evrime 
uğrayarak dönüşmüş memelilerin son kalıntı ları .326 (Bildiği
niz gibi, bil im dünyası tüm memelilerin bir zamanların sürün
gen lerinden türediğini iddia ediyor; ben de kabul ediyorum 
tabi i .  Üste l ik kabulde hiç zorlanmıyorum; çünkü bu iddiada, 
inancıma aykırı herhangi bi r şey tespit edemiyorum. Tam ter
sine, b i l im dünyası, bu türün özel olarak yaratı ldığını iddia 
etseydi, kabul etmekte tereddüt ederdim; zira bildiğiniz gibi, 
"ortak ata" şi fresinde her canl ının tek bir canlıdan türediği
ni tespit etmiştik. ) 

Her hayvan kuşkusuz dosttur; ama sırada biraz daha dost 
bir yaratık var: Bil im, köpek neslini, bundan 37 milyon yıl ön
cesine dayandırıyor. Bunlar ilk kez Kuzey Amerika' da ortaya 
çıkıyor ve zamanımızdan yedi mi lyon yıl önce Avrupa' ya ge
çiyor. Ancak kurtların, kır kurtlarının ve çakalların da arasın
da bulunduğu çağdaş köpekgillerin ortaya çıkmasını sağlayan, 

326 Uzayın Sınırları / Isaac Asimov / İnkılap Kitabevi, 1992 
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dört ila alb milyon yıl kadar önce Kuzey Amerika' dan Asya'ya 
geçen Eucyon oldu. 

Görünüm olarak birbirinden bir hayli farklı olan Danua, 
Dachsund ve Pomeranyalı cinsi köpekleri inceleyen bilimadam
ları, bu köpeklerin, ataları olan kurttan tek bir kemik dahi ek
silmeden nasıl dönüştüklerini gördüklerinde hayretlerini giz
leyemiyorlar. Kurt ile köpek iskeleti incelendiğinde, her bir ke
miğin yerl i yerinde olduğu açıkça görülüyor . . .  Tek bir tür, yüz
lerce farklı biçim ve surat; ama tek bir kemik dahi istisna olma
mak üzere ortak bir iskelet yapısı . . . 327 Ama işin çok daha an
lamlı tarafı, diğer hayvan türleri gibi bu tür de öylesine yetkin 
kılınmış ki, içinde bulunduğu coğrafya veya tabiat koşulları ne
deniyle iskeleti oluşturan kemikler veya kas dokusu, o coğraf
yanın veya tabiat koşullarının gerektiği şekilde büyüyüp kü
çülebiliyor, şekil değişikliğine uğrayabiliyor. 45 kilogramlık bir 
hayvanla 3 kilogramlık bir hayvan, hiçbir kemik istisna olma
mak üzere aynı iskelet yapısına sahip! . .  

Şimdi, dört ayaklı hantal bir kara hayvanının, uzun evri m 
sürecinde nasıl mükemmel bir deniz canlısına dönüştüğünü gö
receğiz. İ lk bakışta inanılacak gibi gelmiyor tabii; ama kanıtla
n gördükçe ve gözümüzdeki at gözlüğünü biraz araladıkça, ta
biattaki bu göstergeler karşısında her şeyi kabul etmekten baş
ka seçenek kalmıyor. 

"Bir  yandan arka bacakları, diğer yandan da , gövdeleri
ni destekleyen kalça kemikleri giderek küçülüyordu. Bu de
ğişim, omurgagı daha da esnekleştirerek, gelişmekte olan kuy
ruğa daha çok kuvvet verebilmeyi sağladı . Boyun kısaldı, böy
lece gövdenin ön kısmı, suyu en az dirençle yanp geçmeyi sağ
layan boru biçiminde bir deniza lb gövdesin i  andırır bir şek-

327 National Geographic /Ocak, 2002 
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le girerken, kollar da dümen biçimini almaya başladı . Dış ku
laklara duyulan ihtiyacın azalmasıyla, bazı balinalar sudaki 
sesleri doğrudan a l tçene kemikleriyle algılayıp özel yağ 
yastıkları üzerinden içkulağa i letiyorlardı .  Evrim dizisinde
ki her balina, kendinden önceki türlere göre suda hareket et
meye daha uygun bir biçim a l ıyor ve giderek kıyıdan daha 
açıklarda dolaşır hale gel iyordu .  

"Hantal kara hayvanlarından deniz fatihlerine uzanan bu 
değişim, on milyon yı ldan daha az sürdü; bu da, jeoloj ik za
man ölçeğinde bir gece denebilecek kadar kısaydı .  Thewis
sen' in dediği  gibi, bal inalar bütün memeli ler içinde en dik
ka çekici ve eksiksiz değişimler geçirdiler. Bundan 15  yıl önce, 
erken dönemleriyle i lgi l i  o kadar az şey bi l iniyordu ki, yara
d ı l ışçı lar balinaları, günümüzdeki türlerin doğal seleksiyon 
sonucu ortaya çıkmış olmadığına dair iddialarının kanıtı ola
rak gösteriyorlard ı .  Oysa şimdi,  balinalar evrimin en iyi ör
neklerinden b i ri o ldular. (Ya rat ı l ışçı lar ın eleşti r i lmesin in 
üzerinde durmayın; "Yarablış" ı anlamak için biraz Kuran oku
salardı ,  bu durumda olmazlard ı !  . .  ) 

"Az gitiler uz gi ttiler, bir arpa boyu yol gitti ler. Balinaların 
karada yaşayan dört ayakl ı  atalarının arka bacakları zamanla 
birer yumruya dönüşü . Pokicetus yürüyordu, ama ambuloce
tus hem yüzüyor hem yürüyordu.  Omurgasına eklemlenen le
ğen kemiği sayesinde karada kendi ağırl ığını taşıyabiliyor; bu 
arada perdeli ayakları, omurgasını dalgalandırarak yüzer
ken, sual tında ek güç sağlıyordu.  On milyon yıl sonra, boyu 18 
metreyi bulabilen yılan benzeri Basilosaurus'un küçülmüş ba
cakları vardı .  Bazı kanıtlar, diz eklemleri ve ayaklarına kadar 
hala tam olarak varl ığını koruyan bu bacakların, çiftleşme ko
numunu almaya yardıma olduğunu düşündürüyor. Bugün, ba
linanın arka bölümleri çok küçük ve içerlek, daha çok üreme 
organ larına destek oluyor. Daha uzun ellerin ve ayakların ko-
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dunu taşıyan genleri de koruyorlar, hatta bazıları bir ya da iki 
bacaklı doğuyor." 328 

Evet; günümüzde yaşayan "kaşalot" türü balinanın körel
miş arka bacakları var! . .  (Tavuğun kanatlan meselesi . . .  Belki de 
çok uzun olmayan bir süreçte, tavuklar kanatlarını kaybeder
ken, balinalar da arka ayaklarını tamamen yok edecekler. ) 

Bulunan fosiller, arhk bir su canlısı olan balinanın burnunun 
nasıl yukarı doğru kaydığını; böylece suya nasıl uyum sağla
dığını açıkça kanıtlıyor. Amfibik eski balina Pakicetus'un bu
run delikleri, tıpkı kara memeli lerinki gibi burnunun ucunda; 
yüzen Rodhocetus'un burun delikleri kafatasının daha yukar
sında. Bu özelliğiyle, atalarıyla günümüz balinaları arasında ge
çiş sağlıyor; günümüz gri balinasının artık "nefes deliği" den
mesi gereken organı ise kafatasının tam tepesinde. Böylece, dur
mak ya da burnunu yukarı doğru kaldırmak zorunda kalma
dan yüzeye çıkıp soluk alabi l iyor . . .  

Türlerin dönüşebil irl iği konusunda, kuşkusuz kendisi de  bir 
tür olan insana gelindiğinde nasıl bir durum söz konusu der
siniz? . . Evrimci görüş bu konuda ne diyor? . .  

"Deneylerinde genetik yakınlığı ölçmek amaayla Goodman, 
insansı maymunlarla insanlardan al ınan kan örneklerindeki 
protein albüminlerine antikor yanıtının gücüne dayalı yetkin bir 
sınama yöntemi kullanmışhr. Buna göre, bu iki türe ait albümin 
yapısı aynı ise, yanıtın gücünün de aynı olması gerekirdi. Bir pro
teinin yapısı diğerinden ne denli farklı olursa bu yanıtın gücün
deki farklılık da o denli büyük olurdu. Bu testlerin alhnda yatan 
varsayıma göre, protein yapısındaki benzerlikle genetik yakın
lığı, farklılıklarsa genetik uzaklığı belirlemektedir. Goodman bu 
yöntemlerle şu sonuca varmışhr: Bu üç insansı maymun arasın-

328 National Geographic / Kasım, 2001 
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daki akrabalığın, bunların her birinin insana akrabalığından daha 
yakın olduğu yolundaki antropolojik değerlendirme yanlışhr. 

"Darwin, Huxley ve Alman Biyolog Emst Haeckel de yüz yıl 
önce Goodman'ın elde ettiği sonuca varmışlardı. Bu bilimadam
Jarı kuramlarını, şempanzeler, goriller ve insan arasında kimi or
tak anatomik özellikler bulunduğu halde, orangutanların ken
dilerine özgü değişik özellikler taşıdığını ortaya koyan anatomik 
karşılaşhrmalara dayandırmışlardı. Fakat bu sonuçlar zamanla 
geçersizleşti; bunun başlıca nedeni daha sonraki araşhrmacala
rın, ortaklaşa yaşamsal uyum olgusunu öne çıkarmalarıdır; buna 
göre, bu üç insansı maymunun yaşam biçimlerinde birçok ortak 
yanlar bulunmasına karşın insan bu bağlamda açıkça farklı bir 
yaşamsal uyum örneği sergilemiştir. İnsansı maymunlar arasın
daki ortaklaşa uyum, ortak atalılık biçiminde algılandıysa da, bu
nun yanlış olduğu zamanla anlaşıldı .  Goodman'ın, kahhm ma
teryalinin özüne çok yaklaşan serum proteinleri karşılaşhrarak 
elde ettiği sonuçlarla birlikte moleküler antropoloji bilimi gerçek 
an lamıyla doğmuş, dolayısıy la, Darwin kuramı da yeniden iş
lerlik kazanmış oluyordu. Böylelikle insanın en yakın atası ko
nusunda antropologlar arasında çoktandır süregelen tarhşma
Jar da böylece açıklığa kavuşmuştu . . . 

"Cambridge Üniversi tesi 'nde kimya profesörü olan Geor
ge Henry Falkner Nuttal, . . . 1901 'de, . . .  'Eğer kanın tepkime de
recesini Andropoidler arasındaki akrabalık derecesinin bir gös
tergesi sayarsak, Eskidünya insansı maymunlarının insana, Ye
n idünya insansı maymunlarından daha yakın olduğunu görü
rüz ki bu, Darwin'in kuramına hpahp uyar' demiştir. 

"Bu durumda, gerek vücut yapısı, gerekse zaman bağlamında 
Homo sapiens'lere "başlangıç"ın genel çerçevesi çizilmiş oluyor.329 

l29 Modern İnsanın Kökeni / Roger Lewin / TÜBITAK Popüler Bilim Kitapla
n, 2000 
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Moleküler antropoloji, insanla maymunun yakın akrabalı
ğını kuşkuya hiç yer bırakmayacak bir açıklıkla kanıt lıyor; ve 
bu, benim canımı hiç sıkmıyor . . .  Hiç sıkmıyor, çünkü bu akra
balığa karar veren Güç, bunu anlayabilmem için bana göster
geler de sunuyor; demek ki, bunu anlamamı ve içime sindir
memi istiyor . . .  

Üstada bir kez daha müracaat edelim330: 
"Evrim düşüncesine karşı çıkanlar genell ikle maymunlar

dan hoşlanmazlar; onlarla bizim aramızdaki il işkiyi gösteren 
işaretleri asgariye indirmek için maymunların insan dışı özel
l iklerini abartırlar. 

"İnsan vücudunda bulunup da diğer hayvanlarda, özell ik
le maymunlarda bulunmayan anatomik özellikler araştınlmış
sa da bu araştırmalar boşa gitmiştir. 

"Gerçekte, bizlerle diğer primatlar, özellikle şempanze ve go
rillerle olan görünüşteki benzerlik, yakından incelendiğinde iyi
ce artar. İnsanda bulunup şempanzede ya da gori lde bulunma
yan hiçbir yapısal unsur yoktur." 

Görüldüğü gibi, bil imadamlarının tümü, insanların, diğer 
primatlarla arasındaki benzerlikten hareket ederek, insan ve 
maymun arasındaki akrabalığın altını çizmeye gayret ediyor. 

Bu ne demek? . .  
Yani maymun evrimleşerek insan halini mi aldı? . .  
O halde, yeterli bir süre sonra, diğer maymunların da  evrim

leşerek insan halini alması kaçınılmaz değil mi? .. Hatırlayaca
ğınız gibi, ihvanu's-Safa'da buna benzer şeyler söylemişti. Söy
led ikleri aynen şöyleydi :  "Allah' ın bütün varlık ana türlerini 
oluşturmaya kabiliyetli kıldığı ve ilk olarak yarattığı bir güç, 
i lk hareket ve evrimiyle çeşitli ruhi varl ıkları ve semavi cisim-

330 Dünya Dışı Uygarlıklar/ Isaac Asimoc / cep kitaplan, 1 983 
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leri, daha sonra temel maddi unsurları, sonra da seri halde, mer
tebe mertebe çeşitli maden, bitki ve hayvan türlerini oluştur
duktan sonra, son olarak insan türünü oluşturmuştur." 

Kuşkusuz burada insanın maymundan geldiğine i lişkin her
hangi bir şey yok; ama sonuç olarak, insanın daha alt  bir tür
den dönüştüğü iddiası son derece açık. 

İbn Miskeveyh' i hatı rlayın lütfen: 
" ... Sonra hayvanların son mertebesine yaklaşılır. Ardından 

alemin en yücesine çıkı l ır  ve insan mertebesine giril ir. Bu mer
tebe en şerefli olmasına rağmen, insan mertebesinin en aşağı 
mertebesidir. Bu da maymun ve insana benzeyen diğer benzer 
lıayvatılann mertebesidir. Maymunla insan arasında çok kü
çük bir mesafe kalır. Biraz daha ileri gidilse, bu i11san olur. Vü
cud amudileşir, . . .  " 

Bu satırlar Kuran okuyan bil imadamlanna il işkin satırlar
dır; ve bu satır ların Darwin' den neredeyse 1 .000 yı l  önce söy
lenmiş olmasına dikkatinizi çekerim. Hep zamanımızın bi l i 
madamlarından örnekler vermek, bu bilimadamlarına gerek
t iğinden yüksek bi r paye vermek olmuyor mu? . .  Müslüman 
oldukları için eski b i lginleri bil imadamından saymayacak mı
yız!?. İbn Miskeveyh' in, yukarıda altını çizdiğim satı rları yaz
ması neredeyse bi r mucized i r; çünkü tam anlamıyla doğru
ları söylemektedir. 

Peki;  Mevlana'nın sözlerini hatırl ıyor musunuz: "Onu hay
vanlıktan insan mertebesine yükseltti .  Ve böylece varl ıktan var
lığa geçerek, o akıllı oldu . . .  " 

Bildiğim kadarıyla, Mevlana insanın maymundan geldiği
ne il işkin herhangi bir şey söylememişti; oysa Abdülkadir Bi
dil  şunları söylemekten hiç çekinmemişti :  

"Adem, Adem olmazdan önce maymundu! . . "  
Abdülkadir Bidil, zamanının en cesur bilimcilerinden biriy

di, ama yanılıyordu! . .  
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İnsan maymundan gelmiyordu! . .  
Türlerin birbirine dönüştüğü son derece makul b i r  iddia ve 

Kuran' dan da destek a l ıyor; ama inanı lmaz şeki l  benzerlikle
ri nedeniyle maymunun insana dönüştüğü yolundaki iddia hiç 
de doğru değil .  

Marian Stamp Davkins ne diyorduJJ ı :  
"Darwin'in 130 y ı l  kadar önce ortaya koyduğu bu  teori hala 

aşağı yukarı aynı şekliyle kabul görmektedir ve birçok olgusu
nun açıklanmasında başarılı olmuştur. Ancak, bilinç konusu bir 
istisna oluştu ruyor gibi görünmekte, Darwin'in teorisinin ka
lıplarına uymayı inatla reddetmekte, büyük ve başa çıkılması 
zor bir sorun olmaktadır." 

Maymun ve insan arasındaki inanılmaz uçurum, sadece "bi
linç" konusundadır; ama bu öylesine büyük bir uçurumdur ki, 
maymunun evrimleşerek insana dönüştüğü iddiası bu neden
le inandırıcı l ığını kaybetmektedir. 

Bu, "müdahale"siz ulaşılacak bir  mertebe değildir! . .  
İnsanın nereden geldiğine, hangi a l t  türden türediğine geç

meden önce, halletmemiz gereken bir-iki mesele daha kaldı. Bu 
meseleleri çözdükten sonra, insanın atası hususuna, kaldığımız 
yerden devam edeceğiz . . .  

Evet! . .  
Gökler, türlerin dönüşümü konusunu Tabiat Kitabı'nda da  

bir hayl i işlemiş; göstergeleri okuyabi lenler bunun böyle oldu
ğunu ısrarla bel irtiyorlar . . .  

Kapının yine açı ldığını, bu  şi frenin de  bu  kapıya a labildiği
ne uygun olduğunu görüyoruz. 

Ve birer birer açı lan kapılarla birlikte, bu uzun yolculuğu
muzun sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş . . .  Bu kapının görüş 

33ı Hayvanların Sessiz Dünyası / Marian Stamp Davkins / TÜBİTAK Popüler 
Bil im Kitaptan, 2000 
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ufkundan gözlerimize çarpan şey, üstün bir tür, üstün bir ya
rahk; çünkü türler her ne kadar birbirinden dönüşerek türemiş
se de, bu türlerin içinde bir tanesi, evrim zincirinin en üst ba
samağına sıkı sıkıya yapışmış durumda; diğer türlerden öyle
sine farkl ı ki . . .  

Her ne kadar başka bir  türden dönüşerek bu aşamaya gel
miş olsa da,  başka hiçbir türde, hiçbir canlı l ık biçiminde bulun
mayan bir haslete sahip o . . .  

O, b i r  gün öleceğini bil iyor . . .  

O, şuurlu ! . .  
O, üstü n  bir tür; üstün b i r  yaratık! . .  



ÇÖZÜM - YEDİ 

EVRİM VE "ÜSTÜN YARATIK" 

"Neııiz ı•ar siziıı, ııasıl lıiiküm veriyorsunuz?!. " 
(J<alem, 36 l 

B u bölümün şi fresinde, " insan" ın, Arz' da yaşayan yaratık
ların en üstünü olduğunu görmüştük; hatta Tann ona ken

di nefesinden üflemiş ve onu "emanetçi" kılmıştı . . .  
Peki; bu bölüme kadar gördüğümüz şeyi, yani şifreler ile çö

zümlerin tam anlamıyla uyuştuğunu, bu çözümde de görecek 
miyiz; ne dersiniz? . .  

ônsezileriniz vicdanınıza neler fısı ldıyor? . .  
Darwin, yaşadığı dönemin toplumsal ve siyasi önyargıları

nın kıskaanda şekil lenen paradigması doğnı ltusunda haklı ola
rak soruyor332: "Bu eserde varılan birtakım sonuçların tamamen 
din dışı olarak nitelend iri leceğini bi l iyorum. Bunu kim yapar
sa o kimsenin saf bir cins olarak, insanın kökeninin daha aşa
ğı bir yaratıktan değişim ve doğal ayıklanma kanunlarına tabi 
olarak türediğini açıklamanın niçin din d ışı olduğunu göster
mesi de gerekir." (sayfa 263) 

"İnsanın Türeyişi" adlı bu cidden önemli eseri incelediğiniz
de, insanın gerçekten Darwin' in dediği gibi, daha aşağı bir ya
ratıktan evrimleşerek geldiğini açıkça görebiliyorsunuz. Zaten 
bunun böyle olduğunu, bu tezi ondan bin yıl önce ortaya atan 

332 İnsanın Türeyişi / Charl\!s Darwin /Sol Yayınlan, 1968 
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Müslüman bilginlerin bildirimlerinde ve Kuran'ın yön göste
riciliğinde açıkça görmüştük; şi freleri bu nedenle oluştur
muştum . . .  

Ama, Darwin'in söyledikleri bu kanıtlanma meydan oku
yuşu ile sınırlı değil . . .  Aynı eserde şöyle bir dolaşhğımızda, baş
ka birtakım gerçeklere( ! )  de rastlıyoruz: 

"Bu yüzden varoluşu için bir savaşa girişmiş olması, mutad 
olarak gereklidir. Bunun zorunlu sonucu ise doğal ayıklanma
nın merhametsiz kanununa tabi olmasıdır. Yararlı değişimle
rin her çeşidi ya tesadüfen veya mutad olduğu üzere muhafa
za edilecek, zararlı olanlar ortadan kalkacakhr. (sayfa 59) 

"İnsan halen, en ham şeklinde dahi, dünya üzerinde bulunan 
hayvanlar içinde en egemen olanıdır. Herhangi bir başka yük
sek organize yarahğa oranla yeryüzünde, çok daha fazla yayıl
mışhr. Ve bütün diğerleri onun önünde gerilemektedir. İnsan, bu 
sonsuz üstünlüğünü akıl yeteneklerine, dostlarına destek olmak 
ve onları korumak gibi sosyal ahşkanhklarına ve beden yapısı
na borçludur. Bu özelliklerin fevkalade büyük önemi, varoluş için 
mücadelenin nihai zaferi ile i spat edi lmişti r. (Sayfa 59-60) 

"Maymunların zekasının niçin insanlar kadar gelişmemiş ol
duğu sorusuna, ancak genel sebeplere dayanarak cevap veri 
lebi l ir. Birbirini takip eden gelişme basamakları hakkındaki bil
gisizl iğimiz gözönünde tutulacak olursa, daha kesin herhan
gi bir cevap beklemek, anlamsız olacaktır. (sayfa 1 13 )  

Maymunların zekasının niçin insanlar kadar gelişmemiş ol
duğu sorusuna "genel sebeplere dayanılmadan" da cevap ve
rilebil ir; bu cevabı "Yarahlışa Müdahale 2" de bulacaksınız. Şim
dil ik bu kadarını bilmemizde yarar var; maymunların zekası 
hiç kuşkusuz insanlar kadar gelişmeyecekti; çünkü maymun 
bu şekilde tasarlanmamıştı ! . .  "Birbirini takip eden gelişme ba
samakları" hakkında bilgimiz olsaydı ne olacaktı; ortaya çıka
cak olan sonuç, maymunun hiçbir zaman insan kadar zeki ola-
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mayacağı ve hiçbir zaman konuşamayacağı gerçeği olmayacak 
mıydı? ! .  

Şimdi, biraz daha derine inelim ve üstadın "ahlak" hususun
da ileri sürdüklerini görelim:  

"Herhangi bir  hırs ya da içgüdü, diğerlerinin i lgisine kar
şıt bir davranışa sebep olursa ve bu içgüdü, bu davranıştan son
ra, aynı şekilde, kuvvetli kal ır  ya da sosyal içgüdülerden 
daha kuvvetli gözükürse, o zaman daimi bir üzüntü duyarız. 
Şüphesiz, hemcinslerimiz bunu bildiği zaman bu davranışımı
zı kırmayacaklannı biliriz ve bazılar bütün sempatilerinden öyle 
sıyrılmışlardır ki, hemcinsleri bilse bile hiçbir sıkınh duymaz
lar. İnsan, bu sempatiye sahip değilse, kendisini ahlak dışı dav
ranışlara götüren hırslan kuvvetli ise, hatırladığı zaman sosyal 
içgüdüleri tarafından yenilemiyor ve nihayet başkalarının 
yargısı onun için  değersizse, o insan, ahlaksız bir insandır. Onu 
dizginleyecek biricik motif, ceza ve diğer insanların çıkarları
nın daha faydalı olduğuna ikna edi lmesidir."  (sayfa 1 45) 

Ahlak hususunda sadece sosyal içgüdülerden hareket etmek
ten başka elinden bir şey gelmeyen Darwin, tüm kitap boyun
ca sürdürdüğü paradigmayı bakın nası l bi l lurlaştırıyor: 

" İnsanın kendisi için özel bir yer istemeye hakkı olmadığı
nı yukarda gördük. Ama bu yer, belki aşağı bir sını f ya da fa
milya olabilir." (sayfa 194) 

"İnsanın, gene de 'hükümdar hayvanların muhtelif şekille
rinden sadece birisi' olduğunu gözönünde bulundurmak zo
rundayız." (sayfa 196) 

İnsanın kökeninin daha aşağı bir yarat ıktan geliyor oluşu
nun iddiası din d ışı değildir tabii ;  ama bu iddiayı din dışı kı
lan şey, hiç kuşkusuz, insanın hala o aşağı yaratık olarak sunu
luyor oluşudur. Zaten bu paradigma değil midir, tüm kitap bo
yunca ırkçıl ığa ve sömürgeci l iğe methiyeler düzüp, bu uğur
suz yapılanmalara haklı l ık zemini kazandıran? ! . 
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Darwin, yeryüzünde yaşayan yarahklann içinde en üstün ola
nın insan olduğunu iddia ediyor kuşkusuz; ama bu iddia, in
sanın vicdanını burkan "görünmez bir el" barındırıyor bünye
sinde . . .  (Bu "görünmez el"i aklınızın bir tarafında tutmalısınız; 
insanlık aleminin en iğrenç zulümlerinden olan emperyalizm, 
işte bu "görünmez el" den ilham almakta, onun itelemesiyle ivme 
kazanmaktadır. Bu konuyu "Sonuç-Üç"te irdeleyeceğiz. ) 

Marian Stamp Dawkins ne diyordu33J. 
"Bu sorular herkesi olduğu kadar bil im insanlarını da meş

gul etmektedir. Daha sonra göreceğimiz gibi bugün bazı tezler 
ortaya koysalar da biyologlar için bi linç hala başa çıkılması zor 
ve şaşırhcı bir sorundur. Şaşırhcıdır, çünkü onların, bil inen ev
rimsel bakış açısına tam uymamaktadır. Bu, bil im insanlarının 
kendilerini rahatsız hissetmelerine yol açar. Öyle ki bazen bil in
cin bil imsel bir konu olduğunu bile reddederek bunun, bil im
sel olarak ele alınamayacağını ve dolayısıyla herhangi bir bilim
sel teori için bir sorun oluşturmadığını söylerler. Ama gerçek
te bir sorundur ve dahası biyolojinin kilometre taşlarından bi ri 
olan Darwin'in doğal seçi l im teorisi açısından bi r sorundur. "  

Evrimci Dawkins öylesine haklı ki, ün lü  dostumuz Darwin, 
yukarda anı lan eserinde bil inci anlatmaya çalışı rken son dere
ce başansız kalmakta; bunun hüzünlendirici "bilinci" içinde an
cak şu kısır açıklamayla yetinmektedir: "Gelip geçici bir hırs ya 
da üzüntü, sosyal içgüdülerine galip gelecek olursa, refleks gös
terir  ve önceki bir içtepinin şimdi etkisini kaybetmekte olan bu 
çeşit izlenimini, her zaman mevcut olan sosyal içgüdülerle kar
şılaşhnr; sonunda bütün hoş olmayan içgüdülerin bırakbğı bir 
memnuniyetsizlik duygusu duyar ve i lerde bu şekilde hareket 
etmeye karar verir. İşte bu, bil inçti r." (sayfa 260) 

.333 Marian Stamp Dawkins / Hayvanlann Sessiz Dünyası / TÜBİTAK Popü
ler B i l im Kitaptan, 2000 
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Darwin'in yakın dostu ve yandaşı Thomas Henry Huxley, 
1863'te şöyle diyordu334: 

"İnsanlarla hayvanlar . . .  arasındaki uçurum derinliğine hiç 
kimse benden daha çok inanmış değildir . . .  çünkü olağanüstü 
düşünme ve konuşma yeteneği yalnızca onda vardır, ve o . . .  bu 
yeteneğinin üstünde, bir dağın doruğunda dikilir gibi, kendi
sine göre aşağıda kalmış soydaşlarının çok yukarısında dura
rak, gerçeğin tükenmez kaynağından derilen ışın demetini, yer 
yer, o görkemli  benliğinden yansıhr." 

Ne kadar edebi üstünlükle donahlırsa donahlsın, tüm bu şai
rane anlahmlar, insanı tatminsizlik uçurumuna düşmekten, hü
zünlendirici bir huzursuzluğun pençesinde kısılıp kalmaktan kur
taramıyor; çünkü bu talihsiz anlabmların sahr aralarında sözde 
yüceltilmeye çalışılan insanı aşağılayan bir "temelsizlik" mevcut! . .  

"Bilinç" sahibi bir  yarahk olarak insan, nedenini tam olarak 
çıkaramasa da, insanı sözde yücelten tüm bu sahrları içine sin
dirmekte zorlanıyor; psikolojisi, yolunda gitmeyen bir şeylerin var
lığını fısıldıyor kulağına .. .  Freud'un tanımlamalarıyla "süperego", 
"ego"nun işlevini ıskalamasından huzursuz, bilinçsiz bir hayvan
sal içgüdünün itelemesiyle "ego" ya diş gösterip durmakta! . .  

"Tanrının Nefesi i le ödül lendirildiği" veya yeryüzüne "ha
life kılındığı" için olsa gerek, insan, bu anlatımların satır ara
larında, yaratı l ışına uymayan birtakı m  alçal tıcı i thamların 
gizlil iğine dai r kuşkular duymaktan kendini alamıyor . . .  

Şifrelerin işaret ettiği üstün yarabk, tüm yarahlmışlan kucak
layıp emanetine alan üstün ve ayncalıklı bir yaratık; o bir insan!. .  

Ama, biyolojik araşhnnalardan gereken dersi çı karamayan 
bilimadamlarının evriminin üstün yarahğı bu şerefe nail deği l;  
çünkü o bir insan deği l; o bir hayvan-insan! . .  

334 Modem İnsanın Kökeni / Roger Lewin / TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapla
n, 2000 
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Hayvanlar aleminin en gel işmiş üyesi; ama ne kadar geliş
miş olursa olsun, görece ne kadar üstün olursa olsun, o alemin 
bir üyesi sonuçta! .. 

Ne diyordu Darwin: "Doğal ayıklanmanın merhametsiz ka
nununa tabi olması . . . "  

En önemli niteliklerinden biri "Rahman ve Rahim" olan Ya
ratıcı 'nın, kendisine hal i fe kı ldığı ve nefesinden üflediği yara
tığına uyguladığı merhametsiz doğal ayıklanma kanunu, 
"merhametsiz"; öyle mi gerçekten Bay Darwin !? .  

"Merhamet" kavramının Yaratıcısının, "halife" olarak sun
duğu özel yaratığına uyguladığı merhametsizlik kanunu ! . .  

"İnsan" gerçekten bu  mu, Bay Darwin?! . 
Bu bölüme kadar birbirine bire bir uyan şi freler ve kapılar, 

bi rden bire bu denli  yabancılaşabi l i r, bu denli zır kutuplarda 
mevzilenebi l ir  mi? ! .  

Görünen o ki, şi frelerin  üstün yaratığı " insan" i le, evrimin 
üstün yarattğı "hayvan-insan" arasında gerçekten derin bir uçu
rum mevcut! . .  

Öylesine derin b i r  uçurum ki, bu  üstün hayvana secde ta
l imatı alsalar, meleklerin dahi isyan edebileceğini düşünmek
ten kendini alamıyor insan ! . .  

Melekler bu üstün hayvana secde etmediler! . . 
Bilimin bu üstün hayvanı, içinde "Tann'nın Nefesi"ni taşımıyor! .. 
Darwin' in ilham perisi Adam Smith' in ve izleyicilerinin sa-

dece kendi çıkarını düşünen ve bunu yüce bir i lke edinen, tüm 
soylu duygulardan bihaber bu üstün hayvanı, Al lah' ın "hali
fe" olarak atadığı, merhamet sahibi, şuurlu, fedakar; bir gün öle
ceğini ve kendisine nefesinden ü fleyen Yaratıcısına hesap ve
receğini  bi len özel yaratık değil !  . .  

O hayvanlar aleminin üstün bir üyesi; hepsi bu! . .  
Şifre aslında bu kapıyı açacak yeterlilikte; ama aralarında "gö

rünmez bir el" mevcut ve bu "görünmez el", iki unsur arasın-
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da boyut farkı oluşturacak kadar kesif bir vicdansızlık sergile
mekte alabildiğine kararlı . . .  

Bi l im, Kuran' dan oluşturduğum bu şifreyi, umutsuzca ba
kıp durduğu aynadan gördüğü gibi okumakta kararlı anlaşı
lan; bir gün aynayı kınp, elindeki nesneye doğrudan baktığın
da yaşayacağı derin mahcubiyeti görür gibiyim . . .  

Bu şi fre bu kapıyı açar açmasına; ama "Gerçek şu  k i  Allah, 
bir toplumun maruz kaldığı şeyleri, onlar, iç dünyalarındaki
ni değiştirmedikçe, değiştirmiyor" . . .  335 

Şu ana kadar şi frelere tam bir uyum gösteren evrim, birden 
bire körleşiyor; çünkü bu şifreyi bu kapıya uygulamak için ka
fadaki gözler değil, göğüslerin içindeki gönül ler gerekiyor! . .  

Ama heyhat! . .  
Şu bi r gerçek ki, kafadaki gözler kör olmuyor; ama göğüs

lerin içindeki gönüller körleşiyor! . .336 
Gönül gözü körlüğünün somut belirişi, özel yaratılmışlık ay

rıcalığını hoyratça budayan "bil inçsiz" bil im bahçıvanının 
"rastgele" makas darbeleri, "rastlantısal" doğa düzenlemesi ola
bi l ir mi? ! . 

Darwin, Adam Smith ve benzerlerinin telaffuz etmekten dahi 
kaçındıkları o yüce haslet, merhamet, doğal seçi l im tarafından 
şeki llendirilen "rastlantısal" mutasyonların refakatindeki içgü
dülerden mi mürekkep?! . 

Ne dersiniz? . .  
Her şey bir rastlantıdan mı ibaret? ! .  

335 Rad, 1 1  
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ÇÖZÜM - SEKİZ 

EVRİM VE "KODLANMIŞ 
KOMUTLAR SİLSİLESİ" 

"Eger Rabbiıı dileseydi, yeryiiztirrdeki iıısa11lar111 
lırpsi fOJ'fan imaıı ederdi; Irat böylı• iken, nıiimirı ol
maları içiıı insanları seıı mi zorlayacaksııı ! .. " 

(Yunu.�. 99) 

ııç özüm - Yedi" de garip bir şeye tanık olmuştuk. Şifre ve 
bi l im aynı şeyi söylüyor gibiydi; ama mesele irdelendi

ğinde, sonuçta tam tersi bir yargı ortaya çıkıyordu: Şi fre, "üs
tün yarahk" derken insanı ne denliş yüceltip kutsuyorsa; ev
r im teorisi de görünüşte aynı şeyi söylerken, insa nı  o denli a lç
alhyor, hayvanlar alemine ai t  bir türe indirgiyordu . . .  

Bu bölümde de benzer bir olgu i le karşı laşacağız. 
Şifre, yani "Kodlanmış Komutlar Silsilesi" muhteşem bir ta

sarımdan söz ederek bunu Kainabn Efendisi'ne özgüleyip, yine 
her şeyi yüceltip kutsarken; bil im, "Kodlanmış Komutlar" gibi 
harikulade bir nitelemede bulunup, her şeyi kör bir rastlanh
lar manzumesine bağlayacak . . .  

Peki ;  neden böyle yapacak? . .  
Bilimadamlanrun bunu neden yapbklanru araşbracağız şimdi: 
Sağ üst köşedeki ayeti bir kez daha okumanızı öneriyorum; 

ama özell ikle ayetin başlangıcındaki muhteşem bildirim  üze
rinde biraz düşünmenizi . . .  

Yaraba, insanların tümünün birden iman etmesini istemiyor! . .  
Kulağa garip geliyor, değil mi? ! .  
Ama ne yaparsınız ki, durum aynen böyle! . .  
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Bu, "özgür irade" i le, yani insanın "seçim serbestisi" ile il
gili bir mesele; ve insanı diğer yarahlmışlardan ayıran en önem
li özellik . . .  

Ama şüphesiz, bu  da rastgele b i r  tercih sorunu değil; bu  da 
"Kodlanmış Komutlar Silsilesi"ne dahil bir tasarım ve sonuç
lan diyalektiğin yasasında tezahür ediyor! . .  

Tarih bize gösteriyor ki, "muhalefet" noksanl ığı, "iktidarı"  
atalete itiyor; onu, sonuçlan vahim bir  rehavete sürükleyip, ve
ri mliliğini buduyor . . .  Bu yasa, bilimde de aynen bu şekilde te
zahür ediyor . . .  Tez, senteze ulaşmak için antitezine muhtaç . . .  

"Kodlanmış Komutlar" gibi harikulade bir nitelemeyi insan
lığa armağan eden bilgin, bakın neler yazıyor: 

"Şimdi bir düşünün, Yumurtanın içindeki moleküller üze
rinde, kimyasal süreçlerin hızını düzenleyen maddelerin 
üretimini başlahp durduran binlerce komutun yazı l ı  olduğu 
iddiasından daha inanılmaz bir şey olabilir mi? Önceden oluş
muş parçalar fikri çok daha akla yakın gel iyor. Kodlanmış ko
mutlar görüşünü destekleyen tek şey ise, var olduklarının gö
rülmesidir."337 

Bu satırların yazarı, Cari Sagan ve lsaac Asimow i le birlik
te Amerika'nın en çok okunan bilim yazarlarından biri; Har
vard Üniversi tesi'nde jeoloji ve zooloj i profesörü ve bildiğim 
kadarıyla, benim ruhumdaki "Amerikalı" imgesiyle çahşan bir 
tip, yani dürüst bi ri . . .  

Ama gelin görün ki,  kodlanmış komutları gördüğü halde, 
bu muhteşem tasarıma bu muhteşem ni telemede bulunduğu 
halde, bu komutların kodlandığına inanmıyor; üstelik bu 
Amerikalı, yeryüzünde biyolojik evrimi tüm ayrıntılarıyla 
araşhrmış ender bilimadamlanndan biri . . .  (Doğrusu, Kuran' ı  

337 Stephen Jay  Gou ld  / Darwin  ve Sonrası / Doğa Tar ih i  Ü zerine 
Düşünceler / TÜBİTAK Popüler Bil im Kitaplan, 2000 
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görüp görmediğini merak etmekten kendini alamıyor insan; 
okusaydı ne olurdu acaba? .. ) 

Yani her şeyi biliyor, görüyor; her şey gözlerinin önünde bey
ninin içinde cereyan ediyor; ama heyhat! . .  

Yoksa, "ne mut lu" mu? 
"Anglikan Başdiyakozu Paley, 1802' de, canlılann kendileri

ne uygun görülen rollere nasıl incelikle uyum sağladığını gös
tererek Tann'yı yüceltmeye koyuldu . Omurgalılann gözlerinin 
mekanik kusursuzluğu, Tann 'nın inayeti hakkında coşkulu bir 
söylev esinlemişti; bazı böceklerin gizemli bir şekilde dışkı par
çalanna benzemesi de hayranlığını kazanmışb, çünkü Tann, bü
yük ve küçük bütün yarabklannı korurdu. Evrim kuramı sonun
da, başdiyakozun sözünü ettiği büyük tasanmın gizemini çöz
dü, ama onun doğal teoloj i düşünceleri yaşamayı sürdürüyor. 

"Modem evrimciler aynı oyunlardan ve oyunculardan söz edi
yor; yalnızca kurallar değişti .  Şimdi, aynı hayret ve hayranlık
la, ince tasarımın mimannın doğal seçilim olduğunun söylendi
ğini duyuyoruz. Darwin'in düşünsel bir ardılı olarak bu rolden 
kuşku duymuyorum. Ama benim doğa l seçi limin gücüne duy
duğum güven, (Darwin'in sözleriyle) 'son derece kusursuz ve 
karmaşık organlar'  temeline dayanmaz. Hatta Darwin, ince ta
sarımı, kuramı için bir sorun olarak görmüştür: "Odağı farklı 
uzakl ıklara ayarlamaya, farklı ışık miktarlarını içeri almaya, kü
resel ve kromatik sapmaları düzeltmeye yarayan taklit edilemez 
düzeneğiyle, bir gözün doğal seçi limle oluşturulabi leceğini dü
şünmenin son derece saçma göründüğünü itiraf etmeliyim."338 

Bu satırları yazabilecek kadar dürüst bir bilimadamının na
sı l  bu ruhsal açl ığın pençesinde kıvranıyor olabileceğini düşü
nebi l iyor musunuz? . . Bakın, her türlü kutsalın reddi temel ine 
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bina ettiği gerçekten muhteşem entelektüel birikimini sergiler
ken, Tanrısızlıktan duyduğu kahredici aayı sahr aralarında na
sıl da farkına varmadan i ti raf  ediyor (yoksa farkında mı?): 

''Darwin, değişikliklerin uygunluğa doğru önceden yönlenme
diğini öne sürerken haklıydı. Evrim, şans ve gerekliliğin bir bile
şimidir - değişiklik düzeyinde şans, seçilim işleyişinde gereklilik. 

"Kısacası, Darwin'in basit görünen kuramı bazı incelikler
den ve ek koşullardan yoksun değildir. Yine de, bence kuramın 
kabul görmesinin önündeki engel bilimsel b ir  zorlukla değil, 
Darwin'in i letisinin felsefi içeriğiyle -henüz terk etmeye hazır 
olmadığımız bir dizi kökleşmiş Batı düşüncesine meydan 
okumasıyla - i lgil idir. Birincisi, Darwin evrimin amacı olmadı
ğını i leri sürmüştür. Bireyler genlerinin gelecek kuşaklarda tem
sil ed i lmesi için mücadele ederler o kadar. Dünya bir ahenk ve 
düzen sergiliyorsa, bu yalnızca bireylerin kendi çıkarlarını gö
zetmelerinin rastlantısal bir sonucudur - Adam Smith'in eko
nomisinin doğaya uyarlanmış biçimi .  İkincisi, Darwin evrimin 
bel irli bir yönü olmadığını savunmuştur; evrim mutlaka daha 
yüce varlıklara doğru i lerlemez. Organizmalar yerel çevreleri 
ne daha iyi uyum sağlar o kadar. Bir  asalağın ' soysuzluğu' bi r 
ceylanın sekişi kadar kusursuzdur. Üçüncüsü, Darwin doğa açık
lamasına tutarlı bi r maddeci l ik felsefesi uygulamıştır. Madde 
tüm varoluşun zeminidir; akıl, ruh ve hatta Tanrı, sinirsel kar
maşıklığın muhteşem sonuçlarına veri len adlardan başka şey
ler değildir. ( . . . } Hatta gerçek Darwinci ruhun, Baht ı  kendini be
ğenmişliğin gözde bir kanısı olan, önceden bel i rlenmiş bir sü
recin en yüce ürünü olarak yeryüzüne ve yaşama hakim olmak 
için yarahldığımız kanısını çürüterek, tükenmiş dünyamız için 
bir kurtuluş umudu olabileceğine inanıyorum."339 

339 Aynı eser 
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Bahit dürüst bilimadamlannın bu imdat çığlık.lan beni nasıl 
hüzünlendiriyor bilemezsiniz; ama daha hüzünlendirici olanı, 
İslam dünyasının bu çığlıklara kulak kapamaktaki dirençliliği . . .  
Bu sahrların yazıldığı gün, gazetelerde çıkan haberlere göre, za
lim diktatörlerce yönetilen İslam ülkelerinin birinde, "kadını in
citmeden dövmenin suç olmadığı" na dair bir mahkeme karan 
yayınlandı; incitmeden dövmenin tarifi de .. .  Dövülen kadının ke
mikleri kırılmadığı sürece " incitme" vücut bulmuyormuş! . .  

Bu tip mahkeme kararları çıkartabilen İslam düşmanı bir 
Müslüman( ! )  dünyada, İslam'a imdat çığlığı atan ruhlarla 
sağl ıklı temaslar kurup, bu zavallıları kapahldıklan zulüm mah
zenlerinden kurtarmak mümkün mü? ! .  

Evrim yasasını insana ulaşana dek başarıyla çözebilen bu ve 
benzeri bilimadamlanmn, "insan" hususundaki samimi duyar
l ı l ıklarına rağmen bir şeyleri ıskalamaları ne acı değil mi? Step
hen Jay Gould, bir başka kitapta zencileri ve kadınları şöyle ko
rumak zorunda kal ıyor: 

"Bolk şöyle diyordu:  'En gecikmiş ırk olmakla, beyaz ırkın 
gelişmeye en elverişli ırk olduğu anlaşı lıyor.' Kendini " l iberal" 
bir kişi olarak gören Bolk siyahlan kalıcı bir yeteneksizlik dü
zeyine indirgemekten kaçındı. Evrimin onlara gelecekte iyi dav
ranacağını umuyordu. ' Zenciler cenin gelişimi açısından beyaz 
erkeğin halen erişmiş bulunduğu son aşamayı geçmektedirler. 
Öyleyse, geri leme zenci lerde de sürerse, şimdi geçici olan bu 
evre, bir ı rk için son evre de olabi l ir. '  Bolk'un savı iki neden
den dolayı sahtekarlık sınırındaydı ."340 

"İnsan" denen mucizeyi, hayvanlar alemine indirgediğin iz
de, " l ibera l" birtakım insanların diğer ırkları, ama bunun ya
n ısı ra kendi ırkının kadınlarını aşağılamasını tabiiki engelleye-

340 Gali lco'nun Buyruğu / Edmund Blair Bolles / Bilim Yazılarından Bir Der
leme / TÜBİTAK Popü ler B i l im Kitapları, 2000 
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mezsiniz! .. Sömürgeci l iği, emperyalizmi ve bu uğursuz yapı
lanmalara ahlaki teorik temeller sağlayan l iberalizm ile kapi
talizmi de . . .  

Düşünce düzeylerine, beyinsel yeteneklerine ve gerçeği ara
yış çabalarına gerçekten saygı duyduğum evrimci bilima
damlarının -Darwin dahil- istisnasız tümü, kuramlarını dinin 
reddi temeline bina ediyorlar; aynen Tanrı inancını evrimin red
di temeline bina eden din adamları gibi . . .  

Ne hazin değil mi? ! .  
Birinciler, bu muhteşem tasarımın amacı olmadığını, her şe

yin rastlantılar sonucu geliştiğini iddia ederlerken, bana göre 
yalnızca dini reddediyorlar; bizim dışımızda bir Kudret olma
sı gerektiği gerçeğini değil .  Çünkü her türlü biyoloj ik benzer
l iğe rağmen i nsanın nası l olup da bil inç kazandığını ve diğer 
canlı türlerinden ne korkunç bir uçurumla ayrıldığını açıkla
maktan aciz kal ıp, belki de haklı olarak bi l imin kalıplan dışı
na ç ıkmayı göze alamıyorlar . . .  

İkinciler ise, evrimi reddedip, "materyalizm" batağından uzak 
kalacaklanru sanıyorlar umutsuzca; ama yaphklan şeyin " Allah'ın 
yol ve yasası"nın inkarı olup olmadığı umurlarında bile değil; 
çü nkü insan denen mucizenin onlar da farkında değil ler! .. 

Her i ki bahtsız grubun ortak hatası i şte bu! . .  
Biri her  şeyi kör rastlantılara bağlarken, d iğeri her şeyi kör 

ve kısı r bir "kader" ka l ıp ları içine hapsediyor ve her ikisi de in
san gerçeğ in i ıska lamaktan kurhılamıyor! . .  

İnsanlık alemini bugünkü ekonomik refah ve ruhsal bataklık 
çizgisine getiren bi l im, inançsızlığın; diğeri ise kör inananın kur
banı olarak, yitip gihnekte olan, her geçen gün daha da pörsüyüp 
tefessüh eden "Yarahhş Gerçeği" karşısında elleri kollan bağlı otur
maktan başka bir şey yapamamanın ızdırabını yaşıyor! . .  

Tez ve antitez zayıf olunca, sentez de bir türlü sağlıkl ı ola
rak gel işemiyor . . . 
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Peki; tez ve antitez neden bu denli kısır? . .  
Bunun nedeni kör bir  taassup; "göstergeler"i okuyabilenle

re derin bir hayal kınklığı eşl iğinde öfke dolu çığlıklar attıran 
kör bir taassup! . .  

Bil imin taassubu ve dinin taassubu! . .  (Kuran, tü m  Kitap bo
yunca bu din ile amansız bir mücadele içinde; inananları bu dine 
karşı mücadeleye çağınyor . . .  ) 

Bilimadamlanrun bu inadını, modem bilimin doğduğu Bab'da, 
kilise hegomonyasına ve engizisyon zulmüne karşı bir refleks ola
rak kabul edip, an1amaya çalışıyorum. Aynı şeylere ülkemizde de 
şahit olmaktan da nefret ediyorum. Kağıttan şatoları birtakım hu
rafelere bağlı çevrelerin, bu şatolarını yıkmakla tehdit eden bili
mi karalama çabalan ne yazık ki bugüne kadar hep muzaffer kal
dı. Kuşkusuz bunda bilimadamlannın dini dışlayan "Bah özen
tisi" tavırlarının da rolü var; ama görünen o ki, bu kan davası or
tamında, bilim ile din ayn yollarda yürümeye devam edecek . . .  

Din adına yola çıktıklarını söyleyenlerin inadını, özellikle "her 
şeyin belirli bir plan dahilinde, Kozmik boyutta tasarlandığını ve 
her tü rlü komutun ta ba�tan kodlandığını" açık seçik yazan; bu
nun yanısıra, ilk 6 şifreden de kolaylıkla anlaşılacağı gibi, insan 
dahil her türlü canlının kendinden aşağı, daha ilkel bir türden tü
rediğini, canlı her şeyin bir "i lk öz" den, bir "ortak ata" dan gel
diğini adeta insanın gözüne sokarcasına "göstergeleştiren" bir kı
lavuza sahip islam dünyasının bu kör inadını anlamaya dahi ça
lışmadan, hemen reddediyorum! . .  

Bunu anlamaya dahi ça lışmıyorum, zira İslam dünyasının 
içinde boğulmak üzere olduğu cehalet batağında debelenme
ye dahi gerek duymadan sonsuzluğu reddedişini; bu bataklık
ta nad i ren de olsa açan birtakım çiçeklerin, "doğal seçil im" ne
deniyle nasıl kahredici bir suskunluk içinde mücadeleden ka
çışı seçtiklerini, pek uzun zamandır ve pek yakın zamandır edin
diğim tecrübelerimle gayet yakından bil iyorum! . .  
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Kuran, her türlü komutun ta baştan kodlandığını şüpheye 
yer bırakmayacak ölçüde bir netlikle bildiriyor; bilim de . . .  

Ama heyhat! . .  
Aynı şeyi tekrar yaşıyoruz ve bu muhteşem şifrenin bu muh

teşem kapıyı açmadığını; çünkü her ikisinin de ayn zulüm mah
zenlerinde tutsak bulunduğunu görüyoruz . . .  

Şi fre ve kapı değişik zulüm mahzenlerinde tutsak; çünkü bu 
kahrolası mahzenleri inşa edenler, " insan" hususunda çelişir 
görünseler de, aslında insanın hiç de kutsal olmadığı ortak pay
dasında buluşuveriyorlar! . .  

Meleklerin insana ne zaman secde ettikleri hususunda zer
re kadar " inançları" yok! . .  

Ve "insan" a nasıl müdaha le edi ldiği, bu  müdahale i le insa
nın nasıl "O"na benzediği; nasıl biraz "O" olduğu hususunda 
da! . .  

Böylece, sonuncu ve en  önemli  çözümümüze gelmiş bulu
nuyoruz . . .  

Sayfayı çevi rmeden önce, buraya kadar okuduklanruz üze
rinde biraz düşünmeniz tavsiye ed i l iyor, çünkü size hep Ku
ran'ı anlattım; tavsiye eden ben deği l im, bunu bilmenizde de 
fayda var! . .34 ı 

Hadi "beyninizi" biraz çalışhnn bakalım; nöronlannızın ara
sında uçuşup duran elektromanyetik dürtüler, bir sonraki bö
lüm için size biraz "beyin cimnastiği"  yaphrsın! . .  

Unutmayın; milyonlarca biyolojik tür arasında "şuur sahi
bi" tek tür sizsiniz ! . .  

Bunu o eşsiz, emsalsiz, benzersiz beyniniz yapıyor; o hari
kulade kompüter! . .  

Hadi biraz "Nefes" lenin! : .  

34 1  Kamer, 1 7, 22, 32, 40 
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EVRİM VE "YARATILIŞA MÜDAHALE" (1 ) 

"Söyleyin bakalım; o Kııraıı A/la/ı kahndan ise, siz 
de 011 1111 iistiiııii örttiiyscniz, o dörıiişii olmayan kır 
pukluga dUşeııdeıı da/ıa saııık kim vardır! .. " 

(Fussilet. 52) 

B u bölümün şifresinde, Allah'ın bir canlının içine Kendi Ne
fesinden üflemesiyle o canlının bilinç kazandığını görmüş 

ve bunun o canlının beynine yapılan bir müdahale sonucun
da mümkün olabileceğini i leri sürmüştük. Böyle yapmışbk; çün
kü Allah'ın yarathklarının tümünün aynı şifre kitabına göre ya
ratıldığını, her yönden birbirine benzediğini; sadece "bil inç" ne
deniyle aralarında derin ve kapanamaz bir uçurum olduğunu 
görmüştük . . .  

Bu  Muhteşem Nefes sonucunda meleklerin bu canlı önün
de saygıyla eğildiklerini ve bu canlının hal i fe ve emanetçi kı
lınarak, o üstün beyniyle artık rahatça anlayabi leceği Mesaj 'a 
muhatap olduğunu tespit etmiştik . . .  

Bil imin bu şekilde düşünmediğini anlamak için kahin olma
ya gerek yok! .. Çözüm Yedi ve Sekiz' de gördüğümüz gibi, bu 
"üstün hayvan"( ! ), kör rastlantılar sonucunda bilinç kazanıp bu
günkü seviyesine gelmişti . . .  

Buna rağmen, bi l imin insan beyni hakkında düşündükleri
ni bi lmek zorundayız; ne diyor bilim bu konuda?! .  

Midemiz, böbreklerimiz, adalelerimiz ve dışkılama sistemi
miz hayvanlarla benzer özell ikler gösteriyor; tüm biyolojik sis
tem üç aşağı beş yukarı aynı şekilde çalışıyor; peki ya beynimiz?!. 
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O da milyarlarca yıll ık bir süreçte doğal seçil im tarafından 
ağır ağır mı şekil lendirildi; yoksa arada bir yerde, bir "patla
ma" mı oldu? . .  

Bu  bölümde, saygı duyduğum evrimci bilimadamlanndan 
bazı larına değineceğim yine; ama öyle saygın bilimciler ki bun
lar, söyledikleri şeyler kişisel tercihlerini, pol itik ya da ideolo
jik görüşlerini değil; kahksız bilimsel gerçekleri yansıtacak, dü
rüst bi l im dünyasının ortak kanısını ortaya koyacak . . .  

Entellektüel birikimine ve bilimsel dürüstlüğüne hayran ol
mamak elde değil; ama Stephen Jay Gc;>uld' un gerçekten nasıl şaş
kına döndüğüne bakın; "beynimizin, vücudumuzun talepleriy
le uygun olmayan büyüklükte" olduğunu görüyor ama bunun 
nasıl olduğunu izah dahi edemiyor. (Kuşku�uz izah edemez; çün
kü bu taktirde bilimin sınırlan dışına çıkması gerekir; bir bilima
damı bilimin sınırlarının dışına çıkamayacağına göre! . .)342. 

"İnsanları ve şempanzeleri tam olarak birbirinden ayıran hiç
bir özellik ya da yetenek bulunmadığını kabul etsek bile, en azın
dan aramızdaki genetik farklılıkların epey büyük olduğunu söy
leyebil i riz. Ne de olsa, ik i  türün görünüşü çok farklıdır ve do
ğal koşu l lar al tında çok farkl ı davranırlar. Ancak yakın zaman 
önce, Mary-Cla ire King ve A.C.  Wi lson, ik i  tü r arasındaki ge
netik farkl ı l ıkların bir dökümünü yayınladılar. Sonuçlar, sanı
rım çoğumuzun hala yaşattığı eski bir ön yargı için oldukça sar
sıcı nitelikte. Günümüzün bü tün biyokimyasal tekniklerinden 
yararlanarak ve olabi ld iğince fazla proteini inceleyerek elde et
tikleri sonuca göre, genel genetik farkl ıl ığın olağanüstü dere
cede küçük olduğu görülüyor. ( . . .  ) 

"Güzel bir paradoks: Aramızdaki farkların yalnızca bir dere
ce meselesi olduğunu kuvvetle savunuyorum, ama yine de çok 

342 Stcphcn Jay  Gould / Darwin  ve Sonrası / Doğa Tarihi Üzerine 
Düşüncl'lcr /TÜAİTA K  Popü ler Bil im Kitapları, 2000 
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farklı hayvanlarız. Eğer genetik uzaklık bu kadar küçükse, biçim 
ve davranıştaki bunca ayrılığa neden olan şey nedir? ( ... ) 

"Ortalama bir insan beyninin ağtrlığı 1300 gram dolayında
dır; kafamız, bu kadar büyük bir beyni alabilmek için, diğer hiç
bir büyük memelinin kafasına benzemeyen, şişkin ve yuvarlar, 
balona benzer bi r şekil almıştır. ( . . .  ) 

"Bu ölçüte göre, bekleneceği gibi, şu ana kadar yaşamış en 
iri beyinli memeli leriz. Başka hiçbir tür, memel ilerin ortalama 
beyin büyüklüğünü bizim kadar aşmamıştır. ( .  . . ) 

"Varacağım sonuç sıra dışı değil, üstelik havasını indirmek
le iyi edeceğimiz şişkin egomuzu da teşvik ediyor. Ne var ki bey
nimiz, büyüyen vücudumuzun talepleriyle i l işki l i  olmayan bir 
şeki lde, gerçek bir büyüklük sergilemiştir." 

Gould ve diğer evrimci bi l imadamlarına sorulması gereken 
soru şudur: Vücudumuzun talepleri i le i l işki li olmayacak şekil
de büyüyen beynimiz neden "doğal seçilim" in bir ürünü olsun?! .  
Doğal seçil im mekan izmasının büyü k  beyin hayranı olmadığı
nı hepimiz biliyoruz: Doğal şartlara çok başanlı  bir biçimde uyum 
göstermiş mi lyonlarca tür canlı  mevrut; ama bu nların beyi nle
ri büyük değil . . .  Bi l iyoru z  ki, yeryüzündek i bü tün organ izma

lar içinde, vücut ağ ırl ığına göre en büyük beyne sahip olan or
ganizma "Homo Sapiens", yani "biz" iz; neden? ! .  M ilyonlarca 
türde bu ayrıntıya dikkat etmeyen doğal  seçi l im, neden sı ra bize 
geldiğinde "kodlanmış komutunu değiştirme" gereğini hisset
sin?! .  (Balina ve fil gibi birçok hayvanın beyni bizden büyük, ama 
"esas" olan salt beyin büyüklüğü deği l; beyin / vücut oranı ... "Bü
yük" tanımlamasına bu anlamı yüklemelisiniz. ) 

Sevgi li Gould, "Eğer genetik uzaklık bu kadar küçükse, bi
çim ve davranıştaki bunca ayrıl ığa neden olan şey nedir?" diye 
soruyor. 

Gould'u biraz "düşünmeye" davet ediyorum . . .  (Aslında, 
mükemmel bir biçimde düşündüğüne eminim ve insanlık adı-
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na kendisine müteşekkirim; zaten düşünmese bu satırlan ya
zamazdı ! . . )  

Oxford Somervil le College' de öğretim üyeliği yapan Mari
an Stamp Dawking, hayvanlar dünyasını inceleyen bir bi lim
ci; Oxford Üniversitesi'nde hayvan davranışları konusunda ders
ler veriyor . . .  Kitabından anlaşıldığına göre, evrime inanan bir 
bilimci ve bunun doğal sonucu olarak Darwinci tabii . . .  Tüm ki
tap boyunca "bil inç" denen olguyu araşhrıyor; ama şu tespit
leri i ti raftan da kaçınamıyor343: 

"Biyolojide hala cevap bekleyen sorulardan en derinlikl i  ve 
gizemli olanı bilinç konusudur. Böyle bir içsel yaşama niçin sa
hibiz? Bu olgu neden ve nasıl gel işti? ( . . .  ) 

"Doğal seçi l im bi linçli canlıları bilinçsizlerden neden daha 
çok kayırsın? 

"Eğer herhangi bir şeyi ne kadar iyi yaptıkları değerlendi
rildiğinde, bil inçli ve bilinçsiz hayvanlar arasında bir  fark yok
sa o zaman bil inç doğal seçi l im yoluyla evrilmiş olamaz."  

Hayvanların bi rçok şeyi mükemmel yaptıklarını bi l iyoruz: 
Annın peteği, örümceğin ağı, kelebeğin kozası, köstebeğin o ina
nılmaz tünel mühendisl iği . . .  

Peki; b u  hayvanların bu yaptıkları konusunda oturup uzun 
boylu düşündüklerini, bir plan yapıp o plan dahi l inde çalışhk
larını iddia edebil ir  misiniz? . .  Neden önce bir taslak çizip üze
rinde fikir al ışverişi yapmıyorlar? . .  

Yani bu hayvanlar, bu yaphklannı bilinçsizce yapıyorlar; bu, 
içgüdüsel bir davranış ve atalarından miras olarak aldıkları ge
netik bilgi leri kullanarak bu tür mükemmelliklere ulaşabil iyor
lar . . .  (Çünkü Yaratıcı' ları Mükemmel . )  

343 Marian Stamp Dawking / Hayvanların Sessiz Dünyası / Hayvanlarda Bi
lincin Varlığı Üzerine Bir Araştırma / TÜBİTAK Popü ler Bilim Kitapla
rı, 2000 
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Ama bu hayvanlar, doğal seçilim tarafından milyonlarca yıl
dır kayırılan canl ı lar; henüz insanın ortada olmadığı milyon
larca yıl öncesinden bugüne, türlerini başarıyla sürdünnüşler . . .  

Aynı şeyi diğer bazı hayvanlar ve özell ikle bitkiler için söy
lemek çok daha kolay: Bu canlılar bil inçsiz; ama akıl almaz öl
çüde başarılılar . . .  

Hiç  kimse, Darwinci doğal seçilimcil ik açısından, "bilinç" in  
gerekliliğini savunamaz; hatta doğru olan belki bunun tam ter
sidir, çünkü son derece başarı l ı  milyonlarca tür, tam anlamıy
la bilinçsizce bir yaşam sürmektedir. ("Bi l inç" i doğru tanımla
malıyız: O canlı "kendinin farkında" mı? . .  En azından, "Ben bir 
canlıyım; doğdum, yaşlanıyorum ve bir gün öleceğim." diye dü
şünebi liyor mu? .. "Yarat ıcı"yı  düşünüp düşünemediğini sor
muyorum bi le; çü n kü b i l i m  bunu kabul etmeyecekti r tabi i ;  ve 
ben, en azından bu konuda, bil im'e saygı l ı  davranmak gerek
tiğini düşünüyorum . )  

O halde ortaya çıkan sonuç, "bi linç" i n  doğal seçilimin bir ürü
nü olmadığıdır  . . .  

Ancak b u  yetmez; "bil inç" i n  neyin ürünü olmadığını söy
lemek, neyin ü rünü olduğunu söylemekten daha kolaydır; ama 
"bi l inçli" bir canlının kolay cevaplar yerine doğru cevaplar üze
rinde "kafa" yorması da bizatihi "bil inç" in bir talebidir !  . . 

Ateşi kul lanmak, yazıyı icat etmek veya konuşarak bilgi ve
rip almak, milyonlarca başarı l ı  tür arasında neden sadece in
sana özgü bir davranış olsun? . . 

Azıl ı ( ! ) bir hayvansever olarak rahatça iddia edebi l irim ki, 
hiç kimse, hayvanların da bi rtakım duygu ve düşünceleri ol
duğuna, en azından bu nedenle onlara iyi davranılması gerek
tiğine benim kadar inanamaz! .. On yıl, "canım kızım" diye gös
yaşlarım eşliğinde sarılıp kucakladığım, yüzünü gözünü öptü
ğüm Venüs'ümle (köpek) yaşadım; sekiz yıldır da "aslan oğ
lum" diye sarıp sannaladığım, yüzünü gözünü öptüğüm E-S'im-
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le (kedi )  yaşıyorum; ama sap bir tarafa, saman bir tarafa ! . .  (Hay
vanlara veya bitkilere iyi davranmak için neden aramak gerek
mez; onlar bizim için birer "emanet" tir ve emanete hıyanet, en 
hafif deyimiyle alçaklıktır. ) 

Modern insanın kökenini arayan Roger Lewin, bu konuda 
matematiksel veriler ortaya koyuyor; ama kendi koyduğu ve
rileri değerlendirirken bile "bilimsel l ik" tutuculuğunda boğu
lup kalıyor. (Lütfen mazur görün, ama tekrar etmek zorudayım: 
Bil im, bu bilimsel tutuculuğunda haklıdır; aksi takti rde tez ve 
anti tez oluşmaz, dolayısıyla sentez de! . . )  Lewin, beynin gel işi
mini bakın nasıl değerlendiriyor344. 

"İnsan soyunun i lk temsi lcileri Australopi thecus'lar aşağı 
yukarı 450 cc' lik bir beyin büyüklüğüne sahiptiler. Homo cin
sinin ilk ortaya çıkışı ile birlikte beyin hacmi de büyümeye baş
ladı .  Homo habi lis'te beyin büyüklüğü 600-800 cc arasınday
d ı .  (Yaklaşık 2 milyon yıl önce) Onun soyundan geldiği sanı
lan Homo erectus' ta ise bu ölçümler 850- 1 1 00 sınırları içindey
di. ( 1 .7  Milyon - 250 bin yı l önce)  Modern Homo Sapiens' lerin 
ortalama bey in hacmi ise 1 350 cc kadardır."  

Sevgil i  dostumuz, insan soyunun i lk temsi lcilerinden bugü
ne, beyinde %300 gibi inanılmaz bir büyümeyi tespi t edebi l i 
yor; ama sonuç yine hüsran! . .  

Mi lyonlarca biyolojik tür arasında, vücut hacmi pek az ar
tarken, beyni böylesine akıl almaz ölçü lerde büyüyen bir baş
ka tür yok! .. Milyonlarca biyolojik tür; ama "istisnai kodlanış" 
sadece tek bir türe, üstelik o türün özel l ikle de beynine özgü! . .  

Neden beyin!? .  
Bunu doğal seçilimin yapmadığını bil iyoruz artık, ama soru 

yine de değişmiyor: Neden beyin?! . 

344 Roger L.ewin / Modem insanın Kökeni / TÜBİTAK Popüler Bil im Kitapla
n, 2000 
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Boyum %20 arhyor, böbreğim %20 irileşiyor, akciğerlerim 
%20 gelişiyor, hatta bu arada dişlerim, kulaklarım, kemik do
kum hacim kaybediyor; ama beynim %300 büyüyor! . .  

Bu matematik tespitte bulunan Lewin, "bil inç" konusunda 
bakın nasıl "zorunlu" bir kısırl ık içinde sıkışıp kalıyor: 

"Tıpkı dilin beyinde daha iyi modeller oluşturmak için ge
l işt ir i lmiş bir araç olarak görülebilmesi gibi, bil incin de aynı 
amaç doğrultusunda evrimleştiği söylenebilir. Özel olarak bi
l inç, karmaşık bir toplumsal çevrenin anlaşılmasını kolaylaş
tı rmak amacıyla gelişmiş olabi l i r. Yeryüzündeki çoğu orga
nizmalar besin sağlamak, düşmanlarından korunmak, eş bul
mak gibi oldukça sınırlı ve sürekl i biçimde yinelenen türden 
günlük sorunlarla karşı karşıyadırlar. Ne var ki primatlar, özel
l ikle de büyük primatlar söz konusu olunca, yaşam daha da 
karmaşıklaşır. Bunların hayli gelişmiş düzeydeki toplumsal
l ığı, çoğu organizmaların yaşamlarındaki lerle kıyaslanama
yacak türden belirsizl ik  ve kestiri lemezl ik unsurlarının doğ
masına yol açar. Başka bireylerle dayanışmalar kurmak ya da 
dayanışmaları bozmak, başkalarının davranışlarını yönlen
d i rmek, yönlendiri lmeden kaçınmak için başkalarının dav
ranışlarını yönlendi rmek gibi, büyük primatların yaşamında
ki yoğun toplumsal i l işki ler, zihinsel yeteneklere olan gerek
sinimi olabildiğince arttırır." 

Bir an için, bunun böyle olduğunu kabul ettiğimizi varsa
yalım; ama o aynı kahredici soru ortalıkta gezinip duruyor: Be
yin neden büyüyor? . .  

"Bilinç veya zihin geliştikçe, bu da giderek beynin büyüme
sini beraberinde getiriyor." gibi neden-sonuç i lişkisini ters yüz 
eden bir cevapla geçiştiremezsiniz meseleyi; zira bu durumda 
sorulacak soru, "o halde, tüm primatlar özellikle de yüksek pri
matlar arasında neden sadece insan beyni büyüyor?" olacak
tır; ve bunun doyurucu bir cevabı asla verilemez! . .  
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Yüksek primatlar arasındaki kanşık sosyal ilişkiler beynin bü
yümesini kaçınılmaz kılsaydı, bizim dışımızdaki primatlarda da 
en azından göreceli olarak bu sonuca rastlanması kaçınılmaz olur
du; ama durum hiç de böyle değil ! . .  Aynca bu tip iddialann, bizi, 
daha yoğun sosyal i l işkiler içindeki "beyaz adam"ın daha zeki 
olduğu sonucuna, dolayısıyla 19. ve 20. yüzyıldaki o kahrolası 
ırkçılığa ve emperyalizmin-sömürgeciliğin haklılığına götürme
sinin kaçınılmaz olduğunu da unutmamalıyız. 

Tanıdığım en büyük bil im yazarlarından biri olan Cari Sa
gan' ın, insan zekasının evrimi üzerine düşüncelerini topladı
ğı kitabını mutlaka okumalısınız; çok ilginç bulacaksınız . . .  Ama 
sevgil i  Sagan, kitabın hemen başlannda, "Beyin hakkında ile
ri süreceğim ana i lke, onun çalışmasının (buna bazan zihin de 
deriz) anatomi ve fizyolojisinin sonucundan başka bir şey ol
madığıdır." diye şerh düşmekten kendini alamıyor . . .  

Ve, o aynı soru karşımıza tekrar çıkıyor: O anatomi ve fiz
yoloji ,  biyolojik olarak birbi rinin tıpa tıp aynı olan milyonlar
ca tü r  içinde neden sadece insana özgü üstad? . .  

Şim d i, bu büyü k Usta'nın kitabında şöyle bir dolaşalım34s. 
"Beynin parmaklara -özel likle başparmağa- ağıza ve konuş

ma organlarına ayrılan çok büyük bir bölümü, fizyolojik yapı
m ız ve davranışlarımızla hayvanlardan ayrı lmış olduğumuzu 
kesin olarak belirtmektedir. ( . . .  ) 

"Primatların (Lemurlar, maymunlar ve insan) beyinleri, aynı 
vücut ağırlığına sahip, primat olmayanlarlarla kıyaslandığın
da 2 i la 20 kat daha ağırdır. ( . . . ) 

"Yeryüzündeki bütün organizmalarda, vücut ağırlığına 
göre en büyük beyne sahip olan hayvan "Homo Sapiens" adlı 
yaratıktır. (Yani, insan .. .  Y.Y. ) ( . . . ) 

345 Cari Sagan / Cennetin Ejderlcri / e  yayınlan, 1 986 
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"Hominid (insan türii) kafatası haaninin gösterişli bir arhş ge
çirdiği aynı dönemde, insan anatomisinde de dikkati �ken bir baş
ka değişiklik yer almaktaydı. İnsan havsalasındaki (kalça kemik
leri arasındaki boşluk) büyük ölçüde bir yeniden şekillenme söz
konusuydu. Bunun, son zamanlarda büyük beyinlerle doğmak
ta olan bebeklerin yaşamalanna izin verecek bir adaptasyon ol
ması çok olasıydı. Bugün, kadınlann doğru yürüme yetenekleri
ne ciddi bir zarar vermeksizin, doğum kanalı bölgesindeki hav
sala �mberinin daha fazla ve önemli bir genişleme göstermesi ola
naksızdır. Bu iki evrimsel olayın birbirine paralel olarak ortaya çı
kışı, doğal ayıklanmanın ne kadar güzel çalışhğını gösterir. ( . . .  ) 

"Amerikal ı  anatomici C. Judson Herrick, neokorteksin ev
rimini şöyle anlatıyor: ' I rklar tarihinin genç bir evresinde pat
lamaya benzer gel işmesi, karşılaşhrmalı anatomi açısından ev
rimsel şeki l değiştirmenin en önemli olaylanndan biridir.' ( . . .  ) 
(Neokorteks, insan beyninin en dış tabakasıdır; tipik insan dav
ranışla rından sonımludur. Y. Y. ) 

"Bildiğim kadarıyla doğurma, Dünya üzerindeki milyonlar
ca tü rden yalnızca birine genel l ikle acı çektiri r; insana . . .  Bunun, 
bey in hacmindeki son ve sürekli arhşın bir sonucu olması ge
reki r. Doğum acı vermektedir; çünkü insan kafatasının evrimi 
dikkat çekecek kadar hızlı ve yenidir. ( . . .  ) 

"Beyin hacmindeki en büyük evrimsel patlama son birkaç 
milyon yıl içinde olmuştur. ( . . . ) 

Şimdi lütfen dikkat kesi lin; önemli şeyler söyleyecek Sagan: 
" İnsan evrimi üzerinde çalışanlardan bazıları, beynin evri

mindeki o muazzam patlamanın ardında bulunan ayırıcı bas
kının bir kısmının, ilk olarak, bilme işlemlerinden sorumlu olan 
neokorteks alanlarında deği l, motor korteksde (vücudumuzun 
hareketlerini düzenleyen bölüm bölüm. Yürüme, oturma, at
lama gibi ... Y.Y. ) yer almış olduğuna inanır. Onlar, insanlann dik
kati çeken yetenekleri olan; nesneleri isabetli fırlatma, zarif bir 
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şekilde hareket etme, av hayvanlanndan hızlı koşarak onlan ya
kalama gibi şeylerin üstünde dururlar. Bilme işlemlerinden so

rumlu olan neokorteks sonradan atağa kalkmıştır." 

Habrladınız mı; insan önce yarablıyor, sonra şekillendiriliyor, 
sonra kıvama erdiriliyor ve "tamamlanıyor"; yani Sagan'ın söy
lediği gibi, önce motor korteks'le ilgili gelişmeler vücut buluyor. 
Ve, bilme işlemlerinden sorumlu olan neokorteks sonradan ata
ğa kalkıyor; hani " Adem'e isimleri öğretti" ayetinin bildirdiği şey; 
yani bi lim yapma yeteneğinin Hz. Adem'e öğretilişi . . .346 

İnsan kıvama erdiri ldikten sonra ne olmuştu; bilme işlevi, 
yani bir anlamda "bilinç'' ne zaman kazanılmışb? . .  

"Tanrının Nefesi" tabi i ! . .  
Sagan'ın terminolojisiyle, neokorteks' in atağa kalkışı, insa

nın "tamamlanışı"nı, yani motor korteks' in tamamlanışını iz
leyen dönemde vücut buluyor; çünkü bu an, insana "Tanrı'nın 
Nefesi"nin üflendiği andır! . .  

"Tann'nın Nefesi" üflendiği anda, neokorteks, yani "bilme" 
atağa kalkıyor! . .  

Sagan devam ediyor: 
"Düşünüleceği üzere, işaret dilleri sözcüklerle tamamlanmış 

ve sözcükler sonralan işaretlerin yerini almışhr; başlangıçtaki 
sözcükler o nesne veya hareketin sesle taklit  edilmesi şeklinde 
ortaya çıkmış olabilir. ( ... } Fakat beyinde yeni bir kuruluş olmak
sızın bü tün bunlar gerçekleşemezdi . "  

Yani Cari Sagan, "Allah insanı yarath; ona açık ve berrak şe
kilde düşünmeyi ve konuşmayı öğretti . "347 mi demek istiyor? . .  

346 Bakara, 30-31 . . . insanın "Halife" kılınışı v e  ona " isimlerin tümünün öğ
retil işi . . .  

347 Rahman, 3-4 . . . (Muhammed Esed'in meali  . . .  Hamidul lah, "insanı yarat
b; ona klmuşmayı öğretti." diye meallendirirken; Öztürk, "Belletti ona duy
gu ve düşüncelerini ifade etmeyi" diye Türkçeleştiriyor ayeti. )  
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Sagan, kitabın sonlarına doğru genel bir değerlendirme su
nuyor: 

1 )  Daha önce bu kadar büyük beyin asla yoktu. 
2)  Daha önce bu kadar büyük bir beyin / vücut  ağırlığı ora

nı yoktu. 
3) Daha önce böylesine belirgin işlev birimlerine sahip bir 

beyin yoktu. (Örneğin, büyük ön ve temporal loblar. ) 
4) Daha önce bu kadar fazla sinir uzanbsı ve bağlanbsına (si

naps) sahip bir beyin yoktu .  
İnsanın doğal olarak, "Neden önce yoktu üstad?" diye so

rası geliyor; "Tanrı 'nın Nefesi"nin üflenişinden önce mi? .. " 
Hani, "Müdahale beyinle sınırlı değil kuşkusuz; ama esas 

işlevini beyinde gösteriyor." demiştim daha önce; bakın, en ya
kın akrabalanmız bizden nasıl farkl ı lar: 

"Şempanzenin farinksi (burun, ağız ve larinksle bağlantısı 
bu lunan, etrafını kas ve mukoza dokusunun çevirdiği boşluk) 
ve larinksinin (boğazda, içinde ses tel lerinin bulunduğu boş
luk)  insanca konuşma için elverişsiz olduğu farkedildi ." 

Bundan daha doğal ne olabi l i r  sevgil i  Sagan? ! .  Şempanze
ye "müdahale" edi lmedi ki; tabiidir ki beyniyle birlikte larink
si ve farinksi de yetersiz olacak . . .  

Ve rahmetli Sagan, sözlerini şöyle biti riyor: 
"Bütün bu konunun ilginç yanı, dilin tam kenarına yaklaş

mış insan dışı primatlann var olmaları, bunlann öğrenmeye arzu 
göstermeleri, bir kere dili öğrendiklerinde onu tümüyle başa
rılı olarak ve yaraha şekilde kullanmalandır. Fakat bu, bazı so
rular doğurur: Neden onların hepsi tam kenardadır? İnsan dışı 
primatlardan hiçbirinin karmaşık bir işaret di l i  neden mevcut 
deği ldir. Bana göre bunun mümkün olan tek karşılığı, insan
lann zeka işareti gösteren diğer primatları sistematik olarak yok 
etmiş olmasıdır. Bizler doğal ayıklanmanın zeka yarışmasını bas
tırmak için kullandığı ajanlar olabil iriz." 
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Bil inç, doğal ayıklanmanın bir gereği ise, aynı doğal ayık
lanma zeka yanşmasıru neden bashrmak istesin sevgili dostum?!.  
Zeka i le bilinç arasında doğru bir orantı olduğu su götürmez 
bir gerçek değil mi; o halde? ! .  

Üstad, "Bana göre bunun mümkün olan tek karşıl ığı" diye 
başlayan cümlesinde, Batı' da yaklaşık 200 yıldır; Doğu' da ise 
yaklaşık 1200 yıldır süregelen yanlış bir inancı, insanların bi
l inçaltlarında derin izler bırakan yanlış bir inancı, insanın may
mundan geldiği inancını ortaya koyuyor. (Cari Sagan, insanın 
maymundan gelmediğini bi l iyordu; ama tüm oluşuma atletti
ği "rastlantısal mutasyonlar" paradigması nedeniyle, insana 
"özel yarablmışlık ayncalığı" tanımak elinden gelmiyor; bu ne
denle, bir yaratığın beynine Allah tarafından müdahale edile
rek onun insan haline getiril işini düşünemiyordu bile . . .  ) 

Biz maymundan gelliyorsak, onlar neden konuşmuyorlar? 
Onlar konuşacaklardı ama biz onlan yok ettik! . . (Bana da hep 
aynı sorular sorul uyor bugünlerde: "May m u ndan gel iyorsak, 

onlar neden hala konuşmuyorlar; hani "evrim" denen bir şey 
vardı?! . " )  

İnsan maymundan gelmiyor ve  konuşması mümkün olan 
d iğer " tür"ü biz yok etmedik! . .  

İnsanın nerden geldiğini ve  maymunların neden konuşama
dıklarını, neden asla konuşamayacaklarını ikinci bölümde et
raflıca açıklayacağım. (Aslında içlerinde sevgil i  dostum rahmet
li Cari Sagan' ın da bulunduğu bilimadamları açıklayacaklar. )  

B i r  sözüm de, 1871 yı l ında yayın ladığı " İnsanın Türeyişi" 
adlı eserinde "İnsanoğlunun yalnızca kendisine özgü olduğu
nu sandığı duygu ve sezgilerin, sevgi, bellek, d ikkat, merak, 
takl i t  yeteneği, akıl yürütme ve bunlar gibi daha birçok 
özelliğin hayvanlarda da başlangıç aşamasında ve hatta ba
zen ileri bir düzeyde olmak üzere bulunduğunu gördük." diye 
yazan Darwin'in bu "görece" yanıl tıcı tespitinden kendisini 

262 



KURAN'DAKI MAYMUN I Kutsal Kitaplara Göre Evrim 

bir türlü kurtaramayan Gould' lara olacak Oames L. Gould ve 
Carol Grand Gould . )  : Hayvanlardaki akıl yürütme ve prob
lem çözme yeteneklerini araştırdığınız o gerçekten ilginç ça
lışmanızda; "Eğer ölçüt dil  ise, diğer primatların da basit dil
lere sahip oldukları ve kendilerine simgelere dayanan i letişim 
sistemlerinin öğreti lebi leceği kanıtlanmıştır. Öte yandan, di
ğer primatların di l leri ile insan dil i  arasındaki fark sadece bir 
derece farkı mıdır? Primat dil leri i le insan dili arasında hiç
bir benzerlik bulunmadığını i leri süren dilbilimciler bu görüş
lerini desteklemek için primatların kullandığı sözcük sayısı
nın bizimkinin binde biri ve bil inen sözcüklerle yeni cüm le
ler oluşturma yeteneklerinin bizimkinin milyarda biri oldu
ğunu; yeni sözcükler oluşturma kapasitelerinin ise neredey
se hiç denebilecek kadar az olduğunu belirtmektedirler." diye 
müthiş bir tespiti sunduktan sonra; "Doğal seçi l im büyük bir 
olası lıkla, doğadaki yerimizin getirdiği güçlükleri yenebilme
m i z  ve sunduğu fı rsatları en iyi  biçimde değerlend i rebi l me
miz i çin  fizyolojik eksiklerimizi beynimizi gel işti rerek denge
leyecek yönde işlemiş ve bunun sonucunda insanın davranış
sa! potansiyeli ile tüm diğer türlerinki arasında aşı lması ola
nak...,ız bir uçurum ortaya çıkmıştır." diye devam etmenizi say
gıyla karşılayabi l i rim . . .  Ama hemen ardından, diğer milyon
larca türü kastederek ve bu güzel çalışmanın "son cümlesi" 
olarak, "O halde diğer türlere baktığımızda, unutmamalıyız 
ki eğer doğal seçi l im bize fırsat tanımamış olsaydı bugün biz 
de onlarla aynı yerde olabi l irdik."34!1 diye anlamsız bir teva
zu veya anlamlı bir "inkar" da bulunmanızı yadırgadığımı be
l i rtmeden geçemeyeceğim.  

348 james L .  Gould - Carol Grant Gould / Hayvan Zihni/ Hayvanlarda Akıl Yü
rütme ve Problem Çözme Becerisi Üzerine / TÜBİTA K  Popüler Bilim Ki
taplan, 2001 
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Sevgili  Gould'lar, doğal seçilim, milyonlarca tür arasında ne
den sadece bize bu fırsah sunuyor; bunu neden hiç düşünmü
yorsunuz Allahaşkınıza?! .  (Düşünemezler; düşünmemeliler . . .  ) 

"Doğadaki yerimizin getirdiği güçlükler" den söz ettiğiniz
de, bizden çok daha güç koşullar altında yaşayan, üstelik  biz
den yüzlerce milyon yıl öncesinden beri Arz' ın çok daha zor
lu şartları taşıdığı dönemlerden beri yeryüzünde başarılı birer 
konuk olarak bulunan diğer türleri neden gözardı ediyorsunuz? .. 

İnsan i le diğer milyonlarca tür arasındaki, sizin deyiminiz
le "aşılması olanaksız uçurum" sadece davranışsal potansiye
limizle mi sınırlı? . .  

"Kendinin farkında olma" konusundaki o aşı lması olanak
sızın da ötesindeki uçurum ne olacak? ! .  

Al lahaşkınıza, bizim "özel" ve  "ayrıcal ıkl ı" b i r  "tü r" oldu
ğumuzu tespit edemiyor oluşunuzun Yunus 99' dan kaynaklan
dığını göremiyor musunuz gerçekten? ! .  (Gerçekten görebilse
ler, ne i lginç bir paradoks ortaya çıkardı, değil mi? .. ) 

Gördüğünüz gibi, şifre ve çözüm yine tam olarak uyuşuyor; 
ama yine aynı şeyle, boyut farkıyla karşı karşıya kalıyoruz: Şif
re, kaynağı i t ibariyle "sonsuzluk" boyutunda gezini rken; çö
züm, yine kaynağı i tibariyle "sonlu" bir alana sıkışıp kalıyor . . .  

Ve tabii, bu şifre bu kapıyı açmıyor; çünkü kapı i le  farklı bo
yutlarda bulunuyor! . .  

Meseleyi "sonsuzluk" boyutunda tartışhğımızda, her şeyin 
birbirine ne denli uyduğunu rahatça görebiliyoruz; ancak bu 
"karşıtlık" ı da Yaratıcı "kodladığından", o "Mutlak İrade"nin 
kapsamı dışına çıkamıyoruz .. . 

Tarhşıyor da tarhşıyoruz . .  . 
Tez, antitezini bulup, sentezine ulaşıyor ! . .  
Bu hep böyle olacak! . .349 

349 Yunus, 99 
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EVRİM VE "YARATILIŞA MÜDAHALE" (2) 

"Ne zaman ki, yasaklandıkları şeylerden ötürü öfke
lerıip başka aşırılıklar yapmaya başladılar, onlara şöy
le dedik: "Aşagılık maskara maymunlar olun!  .. " 

(Araf, ı 66) 

''Adem, Adem olmazdan önce maymundu!  .. " 

"Türlerin Dönüşümü"nün Çözüm'ünde, Abdülkadir Bidil' in 
bu iddiasına it iraz etmiştim; hatırladınız mı? . .  

Peki; o halde, kime müdahale edildi? . .  
Yoksa soruyu "Ne' ye müdahale edi ldi? . .  " diye değiştirmek, 

daha mı doğru olur? ! .  
Her şey, bundan 7.5 milyon y ı l  önce başladı . . .  
Arz yeteri kadar hazırlanmış, "kıvamına erdiri lmiş" ti; tüm 

bu "emanet" i sırtlanacak "bil inç" iç in her şey hazırdı artık. 
Yaratıcı'nın ta milyarlarca yı l önce bizzat kodladığı gibi, son

radan "insan" sıfatını alacak olan yaratık "müdahale" için ha
zır bekliyordu.  

Yaratıcı'nın " iki el imle" diye tari f ettiği şefkat dolu ama l i 
yakatle sorumlandına müdahale yapıldıktan 5.5 milyon yı l  son
ra (günümüzden 2 milyon yıl önce) , artık "Homo Habilis" ola
rak adlandırılması gereken Australopithecus iki ayağının üze
rinde devinmeye başlamış; ortak atadan geldiği maymunla ara
sına kesin bir sınır çizmişti . Artık yürürken ön ayağının dışını 
yere sürtmüyor, yani "setiklemiyor"; boş kalan "ellerini" kul
lanmayı öğreniyordu . . .  Yaklaşık 300 milyon yıl daha geçince, 
sonralan "Homo Erectus" adını alacak olan bu yaratık, iki aya-
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ğının üzerinde rahatça yürümeye başlamıştı; çünkü omurga
sı artık dik durmasını sağlayacak biçimde değişikliğe uğramış 
ve "S" biçiminde bir görünüm kazanmıştı .  (Bu arada bir kısmı
nı bildiğimiz, bir kısmını da asla bilemeyeceğimiz bir sürü şey 
de oluyordu tabii; örneğin bu canlının "larinks"i boynunun aşa
ğısına doğru kayıyordu, elinin başparmağı kavramaktan ziya
de tutmaya yönlendiriliyor, ayak başparmağı büyük bir deği
şiklik geçiriyor ve yürüme işlevine uyarlanıyordu vs ... Tabii; 
"inanılmaz boyutlarda"ki beyinsel patlamayı saymazsak ! . . )  

Bu "tarnamlanışlar" ve "kıvama erdirilişler" (Yaratacagım/Ya
ratmaktayım!  . .  ), bizim için inanılmayacak kadar uzun kabul edi
lecek süreleri içeriyor olabil irdi; ama kozmik takvim esas 
alındığında, neredeyse her biri bir "an"a karşılık geliyordu ... (Bir 
gün yaşayan kelebeği ve 1 20 yı l  yaşayan kaplumbağayı hatır
layın; ikisi aslında aynı ömrü geçirmekteler. )  

Nihayet günümüzden yaklaşık 100.000 yıl  önce, deyim ye
ri ndeyse, t ü m  Kainatın nefo:sini tu ttuğu an gelmi�ti :  Beyni ar

tık yeterli büyüklüğe ulaşan Homo Erectus, "Homo Sapiens"e 
dönüştü rü lüyor, yani "insan" haline geti ri liyordu ! . .  

Tanrı'nın o Kudret dolu Muhteşem Nefesi, bu  yaratığın içi
ne üflendiğinde bi rçok şey bi rden oldu: 

Allah ile insan arasında, aynnbsını bilmediğimiz bir ahdleşme 
yapıldı; "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna insan, 
"Evet, sen bizim Rabbimizsin, buna tanıklık ederiz." diye cevap 
verdi (Araf, 172); o güne dek yaratılmış her şey ''bil inç" e emanet 
edildi (Ahzab, 72); yeryüzüne bir halife atanması kararlaştırıldı (Ba
kara, 30); "Ve Allah Adem' e isimlerin tümünü öğretti" . . .  (Bakara, 
31 )  ("İsimlerin tümünün öğretilişi"ni ''bilim yapma yeteneği ile 
donatılmak", "şeyleri-olaylan-olguları anlayıp yorumlayabilecek 
bilinç kapasitesine ulaşhnlmak" şeklinde anlayabilir miyiz? .. ) 

Ve, "niyetler'' in de içinde yer aldığı "canlı yayın" böylece baş
lamış oluyor, Levhi Mahfuz "her şeyi" titiz bir biçimde kaydet-
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meye geçiyordu . . .  Arhk sahip olduğu "Özgür irade" si nedeniy
le bir parça "O" haline getiri len "insan", mağrur bir ifadeyle ka
fasını göğe doğru kaldırdı . . .  

Ve melekler toptan secde ettiler! . .  (Sad, 73) 
İnaniyormuş gibi yapanların anlamsız bi r şiddetle inkar et

tiği, inanmıyormuş gibi yapanların ise arhk kesinlikle tespit et
tiği (ama itiraf edemediği) bu gerçeği, moleküler antropoloji na
sıl açıklıyordu : 

"20. Yüzyılda, antropoloj iye ilişkin en belirgin gelişmeler
den biri 1960' larda ortaya çıktı . Buna göre antropolojik araştır
malar çoktan yok olmuş türlerin fosi lleşmiş kemiklerine değil; 
bunun tam tersine, yaşayan hayvanlardan alınan kan örnekle
rine dayandırı l ıyordu. Genetik yakınlığı ölçmek için insanlar
la insansı maymunlardan (şempanze, goril, orangutan) alınan 
kan örneklerindeki protein albüminlerine antikor yanıhnın gü
cüne dayalı yetkin bir sınama yöntemi kullanılmaktadır. Buna 
göre, bu iki türe a i t  albümin yapısı aynı ise, yanıtın gücünün 
de aynı olması gerekir. Bir proteinin yapısı diğerinden ne den
li farkl ı olu rsa bu yanıtın gücündeki farkl ıl ık da o denli büyük 
olur. Bu testlerin altında yatan varsayıma göre, protein yapısın
daki benzerlikler genetik yakınl ığı, farklılıklarsa genetik uzak
lığı bel i rlemektedir. 

"Bu yöntemi uygulayan bilimadamları şu sonuca varmışlar
dır: Bu üç insansı maymun arasındaki akrabalığın, bunların her 
birinin insana akrabalığından daha yakın olduğu yolundaki an
tropolojik değerlendirme yanlışhr. 

"İnsanın atası şempanze değil, insanın yanısıra şempanzeler
le gori l lerin de ortak atası olan değişik bir tür kuyruksuz insan
sı maymundur. ''350 

350 Modem İnsanın Kökeni / Roger Lewin/ TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapla
rı, 2000 
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Moleküler Antropoloji, maymunla insanın orak bir atadan 
geldiklerini kanıtlıyor, buraya kadar tamam; ama "insansı may
mun" betimlemesine katılmıyorum; çünkü o atadan şu anda her
hangi bir iz yoktur; dolayısıyla o yarahğa insansı da olsa "may
mun" demek doğru değildir. Aynca betimleme biçimi neden "in
sansı maymun" da, "maymunsu insan" değil; o aşamada bu ya
rabk henüz insan değildi, tamam; ama yine aynı nedenle, o aşa
mada bu yarahk maymun da değildi .  (O yarahğın maymun ol
duğu iddia edilseydi veya bi l im ilerlediğinde bir gün o yara
tığın maymun olduğu kanı tlansaydı, buna herhangi bir i tiraz
da bulunamazdım . )  

Lewin'in bir başka yerdeki betimlemesi bana daha kabul edi
lebi l ir gel iyor: 

" İnsan bugünkü Afrika insansı maymunlarının atası olma
dığı gibi, onlar da bizim atamız deği ldir. İnsan da, Afrika in
sansı maymunları da (şempanze, goril, orangutan) ortak bir ata
dan gelmişlerd ir."  

O atadan bugün herhangi bir iz mevcut değildir; çünkü Ka
diri Mutlak' ın Mutlak kararından sonra bu tür iki dala ayrılmış; 
biri insan olma yolunda emin adımlarla i lerlerken, diğeri bugün
kü insansı maymunları oluşturmak üzere evrimleşmeye devam 
etmiş, çeşitli dallar halinde günümüze kadar gelmiştir. 

İşte bu nedenle soru, "Ne' ye müdahale?" olmal ıdı r; çünkü 
insan maymundan gelmediği gibi, maymun da insandan gel
memektedir. 

Son ortak ata, ne insandır ne maymun! . .  
Müdahale için seçi len yaratık, bu müdaheleden sonra ken

di orjinal yapısını kaybetmiş; maymun ve insan olarak iki türe 
dönüşmüştür. 

İnsanın ve maymunun her ikisinin ortak bir atası mevcut
tur; ve bu nedenle şempanzeyle insanın genetik yapısı %99 ay
nıdır! . .  
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Ve o Muhteşem Nefes nedeniyledir ki, bu inanılmaz oran
daki genetik yakınlık, yine inanılmaz oranda bir bi linç farklı
l ığı doğurmakta zorlanmamıştır; bu nedenle, insanın ve şem
panzenin "bil inç" düzeyi %99 farklıdır ! . .  

Ancak, hiç duraksamadan eklenmesi gereken şey şudur: O 
yarahk nasıl betimlenirse betimlensin, bu, "Allah'ın yolu ve ya
sası" dahilinde uygulanmış bir işlemdir; bu nedenle, insanı aşa
ğılayacağı endişesiyle bu ortak ata nedeniyle kaygı duyulabi
lecek herhangi bir şey mevcut değildir. Her şeye gücü yeten Ya
ratıa, eğer dileseydi herhangi bir ortak ata mekanizmasına baş
vurmadan da yaratabilirdi bizi; ama böyle yapmışsa, böyle yap
mıştır; bu konuda herhangi bir muhalefet şerhi düşmek kim
senin cüret sınırları içinde olmamalıdır ! . .  

"Madem maymundan geldik, o halde maymunun neden ev
rimleşip insanlaşmıyor; neden hala konuşamıyor? ! ." sorusuna 
verilen bu doyurucu cevaba eklenmesi gereken bir şey daha var. 
Maymun hiçbir zaman konuşamaz; ve hiçbi r zaman insanlaş
ma anlamında evrimleşemez. 

Bu, bi rbi rine bağlı iki nedenle mümkün deği ldir: Bi rincisi, 
o, "Tanrı'nın Nefesi"ni taşımamaktadır; i kincisi, i lk nedenin so
nucu olarak hiçbir zaman "bilinç" sahibi olamaz ve konuşamaz; 
çünkü o, bu şekilde tasarlanmamış ve kodlanmamıştır ! . .  

"Beyin, kuşkusuz, konuşma (di l )  olgusunun gerçekleşme
sinden sorumlu anatomik aygı tın öğelerinden yalnızca biridir. 
Beyindeki di l  merkezleri, Jarinks, farinks, ses tel leri, di l, dudak
lar, al tçene ve üstçeneden oluşan ses donanımının çeşi tl i  öğe
lerinin işlevlerini düzenleyip denetler. Bu donanım, büyük öl
çüde, yumuşak dokudan (kas, kıkırdak, deri gibi) oluştuğu için, 
fosi l  kayıttan si l inip gider. ( . . . ) 

"İnsan dışında, tüm memeli lerde, larinks, boynun yukarısın
da yüksek bir konumda yer almaktadır. Bu durum iki ayn so
nuç doğurmaktadır. Birincisi, larinksin, nazofarinks (burun 
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boşluğunun "arka kapısı" yanındaki havalandırma boşluğu) içi
ne kili tlenmesini, böylelikle de, su içerken hayvanın soluk ala
bilmesini sağlamak gibi önemli bir işlev görür. İkincisi, larink
sin yüksek konumda yer alışının doğal sonucu olarak. farinks boş
luğunun (ses kutusunun) küçük oluşu yüzünden, hayvanın çı
karabileceği sesler çok sınırlıdır. Dolayısıyla, belirli memeliler için, 
ses oluşturma ( vacalization), temelde, larinkste oluşan seslere ni
telik kazandıran ağız boşluğu ve dudaklann biçimine bağlıdır. 

"İnsanlarda larinks, boynun çok aşağısında yer aldığı için 
eşzamanlı yutkunma ve soluma olanaksızdır; dolayısıyla bun
lar besinleri ve sıvı lan yutarken boğulma tehl ikesiyle yüz yüze 
gelebilirler. Bu çapta tehlikeye karşılık, larinksin aşağı konumu
nun kimi yararlar sağlaması gerekir; bu yarar da, en bel irgin 
olarak, ses tel lerinin yukarısında daha çeşi tli n i tel iklerde ses
lerin oluşmasına olanak sağlayan çok daha geniş bir farinks boş
luğu biçiminde kendini gösterir. New York, Mount Sinai Tıp Fa
kültesi'nden Laitman, 'Gerçek anlamıyla söz üretebilmemizin 
anahan genişlemiş farinksti r. '  demekted ir. 

"Laitman ve arkadaştan, bebeklerdeki bedensel gelişmenin 
bu bağlamda insanın evrimsel gel işimini özetleyerek yineledi
ğini ortaya koymuşlardır. Bebek doğduğunda hpkı memeliler
de olduğu gibi larinks, boynun yukan kesimindedir; bu, onla
nn meme emme sırasında boğulmalannı önler. Aşağı yukan bir 
buçuk yıl içinde, larinks aşağı doğru kayarak yaklaşık 14  yıl son
ra, erişkin insanınki düzeyine vanr; konuşma yeteneğinin ge
lişimi bu kayma süresine denk düşer."  3Sı 

Maymun işte bu nedenle konuşamaz! . .  
O, bi r  şey yer veya içerken boğulma tehl ikesini göze alama

mış evrimsel bir canlıdır; oysa insan, boğulma riski de göze alı-

35ı Aynı eser 
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narak üretilmiş, o ana kadarki genel evrimine Gökler tarafın
dan müdahale edilerek "özele" �vrilmiş, "özel" bir türdür .. . (Bu, 
insanoğluna manidar bir uyan gibi geliyor bana; bu anatomik 
örnekten, çok içip "yiyenler" bir gün boğulabilirler, gibi bir an
lam çıkarmak hoşuma gidiyor. Marx, "Kapitalizm kendi me
zarını kazıyor! . .  " derken haklı mıydı, ne dersiniz? .. ) 

Alh çizilmesi gereken husus, insan'a gelinceye kadar tam an
lamıyla devrede olan "doğal seçilim mekanizması"nın, bu aşa
madan sonra devreden çekildiğidir . . .  Bir canlı  Yarahcı 'nın 
Mesaj' ına muhatap olacak ölçüde bilinç kazanacaksa, bu mut
lak surette bir müdahale ile olacaktır; ve bu müdahale, bir an
lamda "doğal seçi l im mekanizması"na, yani "evrim"e bir 
müdahaledir. 

Bu, "insan" da aynen böyle olmuştur! . .  
Bu son derece hayati bir meseledir; bu mesele ihmal edi ldi

ğinde, insan bir "hayvan insan" durumuna düşürülmekte, "özel 
yaratılmışl ık ayrıcalığı" elinden koparıp al ınmakta ve "yaşam 
için rekabet" e zorlanmaktadır; insana yakışmayan bu kahrola
sı didişme, merhamet eksikliğinden ve gönül gözü körlüğün
den kaynaklanmakta olup bunun ayrıntısına "Sonuç-Üç'" te gi
ri lecektir. 

Bu aşamada Abdülkadir Bidil 'e bir kez daha temas etmek 
gerekiyor: Aslında Bidil' in sözünü doğru kabul etmemizde çok 
fazla bir mahzur yoktur. Çünkü Bidil, bunu söylerken insana 
herhangi bir aşağılamada bulunmuyordu; bulunamazdı da, zira 
o, bu yarahğın her şeyi emanetine alacak kadar kutsal olduğu
nu Kuran' dan öğrenmiş biriydi. Bidil' in " Adem, Adem olmaz
da önce maymundu." sözüne itirazım, bugünkü anlayış açısın
dan, bu sözün bir aşağılama i�rmesinden; kutsal bildiğimiz her 
şeyin reddi için koşuşturup duran b irtakım yarahlış düşman
larına ideolojik bir altyapı oluşturma riskinden kaynaklanıyor . . .  
Bunu, "Adam Smith' in Hayvan İnsanı" bölümünde göreceğiz.  
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(Darwin hayatının hiçbir döneminde insanın maymundan 
geldiğini iddia etmedi;o, o büyük önsezisiyle aynen bugün bi
zim düşündüğümüzü düşünüyor; maymuna ve insana ortak 
bir ata biçiyordu. Aynca, bu kitapta eserlerinden alıntı lar yap
tığım bil imadamlannm tümü de aynen böyle düşünüyorlardı.)  

Sonuçta; aşağı yukarı 70.000.000 yıldır hazırlanmakta olan 
bir yaratığa, bir primat türüne müdahale edildi; bu türün bir 
kolu maymuna dönüşürken, diğer kolu yaklaşık 7.5 milyon yıl 
sonra " insan" olacak şekilde evrimleşmeye başladı .  . .  

Bu bölümde üzerinde durulması gereken zor bir konu daha 
kaldı; onu anmadan geçmek, bir şeyleri ıskalamaz olur gibi ge
l iyor bana: 

N eandertal ler! . .  
Kimdi bunlar; veya neydiler? . .  
Şimdi, modem antropoloj inin bu konudaki varsayımını kı

saca bir göreceğiz ve daha fazla aynntıya girmeden bununla ye
tineceğiz . . .  Konu, bizim gibi amatörler için gerçekten çok kar
maşık! . .  (Ayrıca, "her şeyin bir yeri var; her şey yerli yerine" den 
hareketle, bırakal ım bu konuyu antropologlar tartışsınlar; biz 
de Kuran okuyal ım ... Antropolojinin meraklısı çok; ama ne ya
zık ki, Kuran için aynı şeyleri söylememiz mümkün değil !  .. ) 

Antropologlar bu konuda ikiye ayrıl ıyorlar; bir inci ler, 
Neandertal lerin bugünkü insana yakınlığını göz önüne ala
rak, onları Homo Sapiens' lerin bir alt  ürü olarak görme eği
l imindeler ve onları Homo Sapiens Neanderthalensis diye ad
l andırmak gerektiği düşüncesindeler; ikinciler ise, aramızda
ki farkları vurgulayarak, onlann Homo Neanderthalensis ola
rak isimlendirmesinden yanalar. Ama sonuçta her iki grup da 
bu yaratığı "homo" ailesi içinde görme eğiliminde. (Yani, " in
sanlık ai lesi " içinde . . .  ) 

Böyle görülmeleri çok normal, çünkü bu insanlar(?) bize ben
ziyorlardı .  
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Yüz çizgileri abartılı olduğu için bizden nispeten farklıydı
lar, ayrıca bizden bir miktar da iriydiler; ama en şaşırtıcı ola
nı, ister inanın ister inanmayın, beyinleri bizden büyüktü ! . .  (En 
azından bunu çağrıştıracak fosiller mevcut Kafatasları incelen
diğinde, bizden daha i ri bir beyin kapasitesine sahip olmaları 
gerektiği ortaya çıkıyor. ) 

Peki, ne oldu bu "hominidler"e?! : (İnsan türü.)  
Bu konuda bir  başka esrar da, bunların günümüzden 

150.000 yıl ile 34.000 yıl önce ortadan kalkmış olmaları gerçe
ği. Bu, bu türün, Homo Sapiens ile aynı anda Arz' da varoldu
ğunun en büyük kanıtı . . .  

B ir  ara, bunlarla birlikte yaşıyorduk! . .  Biz "Nefes" e doğru 
koşaradım i lerlerken, bu tür ise yok olmaya doğru aynı hızla 
ilerliyordu . . .  

Ne demek bu? ! .  
Antropologların herhangi inandırıcı b i r  görüşleri olmadığı 

ıçin, insanın aklına ister istemez sağ üst köşede okuduğunuz 
ayet geliyor . . .  Yoksa bunlar, "yasaklandıkları şeyleri yaptıkla
rı başkn aşırılıklar yapmaya başladıklan için " orangutanlara mı dön
üştürüldü !er? . . (Orangutanların, diğer maymunlardan farklı 
özellikler taşıdıkları biliniyor; ama bu sadece bakış açısını ge
nişletebi lmek için sorulmuş masum bir soru tabi i . )  

Bu konuda, bilim dünyasına garip hatta komik gelebilecek 
bu soruyu ortaya atmaktan başka yapabi leceğim bir şey 
yok; çünkü bir şey bilmiyorum. (Kimse bilmiyor. ) Tek bildi
ğim, Kuran' da bildirilen her şeye harfiyen inandığım için, ta
rihin herhangi bir döneminde birtakım insanların maymuna 
dönüştürülmüş olduğuna da kesinkes inanıyor oluşumdur! . .  
(Kuran böyle "bildiriyorsa", bu, böyledir; tabii bu, şu anki tek
nolojik seviyemizin, ne olduğunu anlamamıza yetmediği sim
gesel bir anlatım da olabil ir  . . .  Bu konuda kendinize i lginç so
rular sorabil irsiniz. )  
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Önceki kitaplarımı okuyanlar, orada ileri sürdüğüm görüş
leri göz önüne alarak, bunların "benzerleri ile değiştirildikleri"ni 
kabullenmekten yanaysalar, bu konuda bir hayli ihtiyatlı olma
lıdırlar; çünkü bu "zaman" açısından pek muhtemel görünme
mektedir. Ama öte yandan, bunun aksini i leri sürebi lecek bil
gilere de sahibiz. 

"Benzerleriyle Değiştirilenler" in Hikayesi'nde352 ve Beşbin
dörtyüzotuzdört'te353, bizden önce yaşamış bir insan türünün, 
layık olma mücadelesindeki başarısızlıklarından dolayı benzer
leri ile değiştiri ldiklerini iddia etmiştim; ama o çok uzun süre
ler önce olmuş olmalı. Çünkü o insan türü, "bize verilmeyen 
imkanlardan" yararlandırı lmış ve dünyayı bizden daha fazla 
imar etmişti . 150.000 yıl veya 34.000 yıl önce bu tür bir uygar
lık yıkılsaydı, o büyük uygarl ığın izleri bu kadar kısa zaman
da ortadan silinmezdi. Buna mukabil, ortaya sürülebilecek tez, 
yazının icadından bugüne yaklaşık 10.000 yıl geçmesine rağ
men, şu anda içinde bulunduğumuz teknolojik uygarlığımızın 
nükleer silah stoğunun, Arz'ı yüzlerce kez, tanınmayacak ka
dar tahrip etme gücüne sahip olduğudur. Ayrıca bu savı des
tekleyici kanıtlar, İnka, Aztek ve Maya uygarlıklarında, Mısı r 
Pirami tlerinde ve eski Hint Kutsal Kitaplarında (Muhabhara
ta) mevcut. . .  (Uçan araçların savaşları, uçan araçların içinde ko
nuşulanları uzaktan dinleme teknikleri vs. ) 

Eğer Neandertal denen bu insan türü(?), bildiğimiz anlam
da bilinç sahibi bir tür idiyse ve benzerleriyle değiştiri lmesini 
gerektirecek ölçüde büyük bir hata yaphysa; bu hata, o anki tek
nolojik göstergeleri tümüyle ortadan kaldıracak denli büyük bir 
hata yaphysa; o halde bunlar bizle değiştirilip yok edilmiş ola-

352 "Benzerleriyle Değiştirilenler"in Hikayesi / Beyan Yayınlan, 2001 
353 Beşbindörtyüzotuzdört / Kozmos Yayınlan, 1998 
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bil i rler. Beyinlerinin bizden büyük olması bu ihtimali güçlen
diriyor. Bu ihtimali güçlü kı lan bir başka gösterge de, hiçbir şe-
kilde açıklanamayacak şekilde aniden yok olmaları .. . (Hiç kuş-
ku yok; bu da bir plan'ın, bir tasarım'ın parçası tabii . . .  Herhan-
gi bir tür, insan egosunun doymazlığı dışında bir nedenle or
tadan kalkıyorsa, bu, o türün o şekilde programlandığını gös
terir. Dinozorlar 65 milyon yıl önc:e ortadan kalkblar; çünkü me
melilerin rahat hareket etmesi ve gelişmesi için sanırım zorun
lu bir uygulamaydı . )  

Bundan 7.5 milyon y ı l önce, bir canlıya müdahale edildiği
ni, böylec:e o canlının biri maymunlar, diğeri insanlar olmak üze
re iki türe dönüştüğünü yukarda gördük. Bu, o canlı türünün 
maymun olarak evrimleşenlerine, aynen Mesaj' da anıldığı gibi, 
"Muymunlar olun!" dendiği şekilde anlaşılabilir. Araf 166. Ayet' i 
izleyen ayetlerde i lginç izler-işaretler var. Örneğin aynı sure
nin 1 68. ve 1 69. ayetleri şöyle: " Ve onları yeryüzünde birçok üm
metlere böldük. İçlerinde barışsever iyeler vardı ama böyle olma
yan aşağılıklar da vardı .  Belki dönerler ümidiyle onları güzel
l iklerle ve kötülüklerle de imtihana çektik.  Arkalarından, yerle
ri11i alan halefler geldi. Bunlar Kitap'a varis olmuşlardı. Şu basit dün
yanın geçici menfaatini esas alıyorlar ve şöyle diyorlardı: 'Biz 
zaten bağışlanacağız.' ( . . . )" 

Tabii, bu ayetlerdeki yaphnmın, bugünkü insan ırkının eski 
temsilcilerine uygulanmış olması da mümkündür; bu yönde bir 
yoruma da itiraz edilemez. 
· 

Ama bunların tümü -bu sahrlann yazarı i lahiyatçı olmadı
ğı için- sadece bir beyin cimnastiği tabii; ne olduğunu kesin ola
rak bilmemiz mümkün değil; en azından şimdilik böyle bu ! . .  
Kesin olarak kabul edilmesi gereken somut gerçek; bir toplu
luğun maymuna dönüştürülmüş olduğu gerçeğidir . . .  (İslam ila
hiyatçıları saç / sakal / türban kolaylığından sıyrılıp, şöyle bir sil
kelenseler, kimbi l ir  neler ortaya çıkacak.) 
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İşte böyle! . .  
Allah'ın yol ve yasası, bizim ve -bilimsel tanımıyla- insan

sı maymunların, şu anda ortadan silinmiş olan ortak bir atadan 
gelmemiz şeklinde tecelli  etti. 

İtirazı olan varsa, bu itiraz hakkının da "kodlandığını" unut
madan, açık yürekli likle ortaya çıkmalı; böylece Yunus 99'un 
tecellisine boyun bükmelidir! . . 

''Müdahale edilen" in özgür iradesi, "müdahale hakkı"nı bağ
rında taşımaktadır; esas olan, " Allah'ın Göstergeleri"nin anla
şılmaya çal ışılmasıdır. 

Bil im, "insan ve maymun ortak bir atadan gelmişlerdir" di
yorsa, bu iddianın İslam inanana aykın hiçbir tarafı yoktur; Şif
re i le Çözüm' ün uyuşmamasının nedeni, ortak bir atadan gel
mekte oluş keyfiyetinin "Bir Güç" tarafından tasarlanıp tasar
lanmadığı yönündeki görüş ayrılığıdır. (Aynı nedenle, Abdül
kadir Bidil'in "Adem, Adem olmazdan önce maymundu! . ." sö
:.Gilnün de İslam inanl.,na aykın bir tarafı yukur; ama bilimin ;;u 
anki verileriyle uyuşmadığı için reddedilmelidir tabi i . )  

İnsanın ne' den veya nerden geldiği kuşkusuz çok önemli b ir  
şeydir; ama daha önemlisi, bu canlı tü rünün, içinde "Tann'nın 
Nefesi"ni taşıyor olmasıdır . . .  

Bu " Nefes" nedeniyledir ki o,  özel yarahlmışlık ayrıcalığı
nı tekelinde tutan, özel bir tü rdür! . .  

Bu da bana yetmektedi r  ve hatta artmaktadı r bi le ! . .  
Ne mut lu  bize! . .  



ÇÖZÜM - SONUÇ 

ÇÖZÜM'ÜN GÖSTERDiCi 

"Biz, ş ı ı  göğii v e  yeri t ıe  ilcisi arasındakileri boşıı
ııa yaratmadık! . .  " 

ISad. 271 

özüm, bize ilginç bir sonuç sunuyor: Al lah'ın sözlerini in
sanlığa ileten Mesaj'ın Yarahlış'a i l işkin bildirimleri i le, Al

ın Yarahlış'a i l işkin yasalarını insanoğluna ileten Kitap'ın 
göstergeleri aslında birbirinin aynı . . .  Sadece okuyanlar farklı; 
okuyanlar farkl ı oldukları için, okuduklarından farkl ı sonuç
lar çıkarıyorlar; ve ne yazık ki, her ikisini de okuyabilenler veya 
oku mak isteyen pek az! . .  

İ lk Şifre'nin Çözüm'ü, aslında Kuran' ı  daha iyi anlayabil
memiz için önemli bir fı rsat sunuyor bize . . .  Arz, her şey için 
''yeterli zaman"a sahip; evrimci bi l imadamlarının tespitleri ile 
Kuran'ın bildirimleri arasında hiçbir çelişme mevcut deği l .  Bu 
Çözüm çerçevesinde, Kuran mealci lerinin karşısına çetin bir 
sorun olarak çıkan 6 x 24 saat kavramını tamamen terk etmek
te hiçbir sakınca görmüyoruz; tam tersine, artık bil iyoruz ki, 
orada "gün" olarak bildiri len kavram, bizim 24 saatlik  günü
müze eşit bir gün deği l ! . .  Bu nedenle, bu sözcüğü, "evre", "çağ" 
şeklinde anlayan Müslüman ilahiyatçıların haklı l ığını da 
açıkça görebiliyoruz . . .  Bu çözüm ayrıca bizi gerçekten ürper
tiyor d a; sizi bilmiyorum, ama doğrusu ben, 4.600.000.000 yıl
lık bir geçmişi tahayyül dahi edemiyorum . . .  Yaraha'nın akıl
lara durgunluk veren Kudret' i, bir kez daha tüm haşmetiyle 
çıkıyor karşımıza ! . .  
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İkinci Şi fre'nin Çözüm'ü bizi şu gerçeğe götürüyor: Yaşam 
olacaksa "su" mutlaka olacak ve önce o olacak; her şey onda 
başlayacak .. . Kuran ve Tabiat Kitabı, bu konuda aynı gösterge
leri sunuyorlar dikkatlerimize . . .  Ama burada üzerinde çok has
sas olarak durulması gereken, aslında tüyler ürpertici bir ger
çek çıkıyor karşımıza: Bu su, yeryüzüne özell ikle gönderilmiş, 
yeryüzünde özellikle tutulmuş; ama bu suyun bir gün "gide
ri lmesi" de mümkün! . .  Bir zamanlar suya sahip olduğu sanı
lan Mars' ın veya Venüs'ün hali dikkate al ındığında, "sera et
kisi"ne yol açan aşırı sanayi kirlenmesi bir karabasan gibi çı
kıyor insanın karşısına . . .  Ama bu tehlike karşısında, insanoğ
lunun bir şeyler yapması gerektiği aklına hala gelmiyor. Tek
noloji artık "insana rağmen"; her iki Kitap, su konusunda cid
di uyarılarda bulunuyor; ama heyhat! . .  

Allah'ın direkt Mesaj ' ı  ve  Tabiat Ki tabi vası tasıyla bi ldirdi
ği mesaj aynı yönde; su yoksa siz de yoksunuz; ama "bir an" lık 
çıkarı uğruna gözü dönen insanoğlunun bu uyarıya aldırdığı 
bile yok! . .  (Müdahale mi bekliyorsunuz?! . )  

Üçüncü Şifre'nin Çözüm'ü, bilimin ne denli önemli olduğu
nu, bilim yapılırken aslında Mesaj'ın belirli bölümlerindeki gös
tergelerin okunmasından başka bir şey yapı lmadığını açıkça or
taya koyuyor; bu o denli açık ki, bu konuda yorum yapma ge
reği dahi hissetmiyorum; "Hepinizi tek bir can l ıdan yaratan 
O'dur!"u "Ortak Ata" olarak anlamak için, tabiattaki gösterge
lerin nasıl da "okunduğunu" gözlerinizle gördünüz! . . Maymun
la çok yakın akraba olduğumuz gibi, asl ında bir sinek kuşu ile 
veya bir ıspanakla da akrabayız; ve tüm doğaya bu gözle bak
mak, onu korumak zorundayız . . .  Çünkü, hepimiz Tek Bir Bü
tün'ün parçalanyız .. . "Hepimizi tek bir canlıdan yaratan" bunu 
bilmemizi boşuna istemiyor; bir gün bunu bize hatı rlatacak! . . 

Dördüncü Şifre Çözüm'ü için, yukarda söylediklerimi tekrar 
etmekten başka bir şey yapamayacağım için, "Aşama lı Oluşum"u 
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da fazla irdelemeyeceğim. Her şey o denli açık seçik ortada ki! . .  
Ve bilim bu  konuda o denli inandına karutlar ortaya sürüyor ki! . .  
Daha önce gördüğümüz gibi, hiç kuşkusuz, Kuran' ın bilimden 
onay alması gerekmiyor, inananların böyle bir "destek karut"a 
ihtiyaçları yok; bu, bilim yapanların aslında Yaraha'run bir baş
ka Kitabını okumakta olduklanrun bir göstergesi sadece, onlar 
kabul etsinler etmesinler ... "Aşamalı Oluşum" aslında bir başka 
şeye daha hizmet ediyor: Şu anda son aşamada olmadığımızı an
latıyor bize; bu son aşama değil; bunun bir de sonrası var! . .  Ma
dem "aşama"nın Allah' ın yolu ve yasası olduğunu biliyoruz; o 
halde Arz üzerindeki konukluğumuzun da belirli bir aşamanın 
bir parçası olduğunu kabulden başka çaremiz yok! . .  Ve bu ko
nukluk bir gün bitecek; bir diğer aşama başlayacak. . .  

Beşinci Şifre'nin Çözüm' ünde gördüklerimiz, Mesaj'ın bildi
rimlerinin, Tabiat Kitabı tarafından adeta gözümüze sokulduğu . . .  
"Biçimlendiriliş" her iki Kitap' ta da o denli açıkça gösterilmiş ki, 
görememek için cahil  olmak dahi yetersiz; bunu göremeyenler
de art niyet aramaktan başka çare bulamıyor insan! .. Böylece, İb
l is' in isyanının maddi gerekçesine de ulaşmış oluyoruz; çünkü 
İblis o ana kadar yaşanan her şeyi biliyor . . .  İnorganik madde ça
mura dönüşüyor, çamur belli bel irsiz bir biçimden sonra, yak
laşık 4 milyar yıll ık akıl almaz bir değişimin neticesinde iki aya
ğının üzerinde dikiliyor ve bilinç kazanıp Halife kılınıyor . . .  Ate
şin dumansızından oluşturulan yarahk için, bir çamurun(! ) önün
de saygı ile eğilmek gerçekten zor olsa gerek! . .  

Altıncı Şifre'nin Çözüm'ünde, genetik biliminin de verile
riyle, bir türün bir başka türe dönüşebileceğini ve esasında her 
şeyin bu şekilde cereyan ettiğini açıkça gördük. Bir zamanlar 
ilahiyatçıların kabul edemediği şey, birtakım türlerin tarih sah
nesinden silinmesi de bu şekilde açıklanmış oluyordu: Türler 
bi rbirine dönüşebilme yeteneğine sahipti; bu nedenle birtakım 
türlerin ortadan silinişi, tüm türlerin geleceğini tehlikeye atmı-
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yor, Allah'ın yol ve yasasında herhangi bir sekteye neden ol
muyordu; çünkü türler birbirine dönüşebiliyor, tür zenginliği 
her zaman için sağlanabiliyordu . . . Kodlama buna göre yapıl
mıştı . . . Ama bu Çözüm, Allah'ın her iki Kitabım okuyanların 
bu muhteşem yoldaşlıklarının bitmekte olduğu gerçeğinin, Yu
nus 99. ayette billurlaşan bildirim ışığında yavaş yavaş hisse
dildiği bir aşama olarak gerçekleşiyordu. Türlerin dönüşümü, 
bizi ister istemez üstün bir türe, üstün bir yaratığa götürecek
ti, bu kaçınılmazdı; ve bu kaçınılmaz ilerleyişin çetin şartları, 
bir sonraki Çözüm' de tam anlamıyla bir gerilime neden olacak
tı . . .  "Üstün" tanımlamasında dramatik bir yol ayrımına gelin
mişti; neydi "üstün"? . .  

Yedinci Şifre'nin Çözüm'ü tam bir kmlma noktası olarak te
celli etti :  Gerçi, başlarda, Mesaj ve bilim aynı şeyi söylüyor gi
biydi; ama meselenin "aslı"na gelindiğinde, şu ana kadar el ele 
kol kola, aynı istikamette yürüyen Şifre ve Çözüm, kısa bir du
raklamadan sonra, tükeniş ve sonsuzluk arasında bir tercih yap
mak zorunda kaldı. Oy'unu "sonsuzluk" tan yana kullananlar, 
Darwin ve izleyicilerinden yüz seksen derece ayrıldıklarını, ay
rı lmak zorunda olduklarını müşahade etti ler . . .  

İnsan, hayvanlar aleminin üstün bir üyesi miydi; yoksa o, 
başka bir "şey" miydi? .. Şi fre "üstün"e ilahi bir rol atfederken, 
Çözüm, bunun tam tersini yapıyor; her şeyi "morfolojik" 
yapı ile sınırlı tutuyordu: İnsan üstündü üstün olmasına ama 
bu sadece hayvansal bir üstünlüktü ! . .  

İnsanı hayvanlar aleminin üstün bir üyesi olarak görme eği
liminde olanların, neden bu şekilde davranmak zorunda olduk
ları sekizinci Şifre'nin Çözüm'ünde tamamen su yüzüne çıka
caktı: Onlar, her şeyi kör bir rastlantılar çerçevesinde görebili
yorlardı ancak. . .  Evet; bir şeyleri hala görebiliyorlar, hala 
"okuyabiliyorlar"dı, ama "sonsuzluğu" idrak edemedikleri için, 
okuduklarından ancak kısıtlı bazı anlamlar çıkarabilme yete-
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neğini gösterebiliyorlar ve tükenişi çaresizce kabullenmek zo
runda kalıyorlardı.  

"Kodlanmış Komutlar Silsilesi"nin her şeyi ortaya koyacak 
biçimde, açıkça "görülebilmesi" dahi bunların "rastlantısallık" 
bahtsızlığına engel olamıyor; Yunus 99 bütün haşmetiyle bir kez 
daha kendisini gösteriyordu . . .  

İnanmıyorlardı; ve inanmayacaklardı !  . .  
Aslında her şey o denli inanılmazdı ki, bu "kuşku içindeki

ler" e kızmak insanın içinden gelmiyordu! . .  Yumurtanın içine 
birtakım matematik hesaplamalar gizlenmişti; ve o kodlan ko
mutlayan, o yumurtanın her şeyi bildiğine inanmamızı istiyor
du . . .  İşin daha inanılmaz olanı ise, o yumurtanın gerçekten de 
"her şeyi" bildiğiydi; yumurtanın içinde hazır olarak bekleyen 
akıllara durgunluk veren o kimyasal süreç, o yumurtayı bir civ
cive dönüştürme yeteneğine sahipti . . .  

Buna nasıl inanılabilirdi  ki ! . .  
Yaklaşık 1 3.000.000.000 y ı l  önce birtakım matematik hesap

lamalar yapan bir Kudret, o matematik hesaplamalan kendi
sinin yaptığına inanmamızı istiyor; küçücük bir sekoya tohu
munun bir gün yüz metreyi aşan boya sahip bir ağaç olacağı
nı bildiğini kabul etmemizi bekl iyordu bizden ! . .  

Olacak iş miydi bu ! . .  
Çözüm' lerin e n  i lginç ve o oranda d a  hazin göstergesi as

l ında tam olarak buydu işte: Buna inanmayanlar, inananlar için 
veri toplamaktan başka bir şey yapmadıklannın farkında dahi 
değillerdi; her şeyi görebiliyorlardı, ama bu iş için kodlandık
larını, görevlendiri ldiklerini, yeteneklendirildiklerini göremi
yorlardı . . .  

Sonunda öyle b ir  yere geliyorduk ki, gerçekten, dönem dö
nem bu sahrlann yazarının dahi kabullenmekte zorlandığı, et
rafa saçılmış kuşku tohumlarının her an tomurcuklanma riski 
taşıdığı bir alanla, "müdahale" i le karşı karşıya kalıyorduk! . .  
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Veri toplamakla görevli olanlar, yeryüzünde olup bitenlere 
"Gökler" den müdahale edildiği şeklindeki komik(! )  iddia kar
şısında deli gibi gülerlerken; bir taraftan da, insan beyninin üç 
misli büyüdüğünü ve en etkili iletişim şekline kavuşabilmek için 
larinksinin boynunun alt kısmına kaydığını muhteşem bilimsel 
veriler ışığında kanıtlamak için çılgınlar gibi yanşıyorlardı . . .  

Ve kuşkusuz, bu anda, Şi fre i le  Çözüm'ü değişik boyutlara 
taşıyanlar i le, her şeyi aynı boyut iççinde görebilenler arasın
da mutlak bir kopma ortaya çıkıyordu. Tükenişe mahkum olan
lar, Tanrı'nm Nefesi 'ni taşıyan ve her şeyi emanetine alan ya
ratığı "rastlantısal mutasyonlar"la açıklamaya çalışmaktan 
başka bir şey yapamazlarken; sonsuzluk sevdalıları, her şeyin 
ta başından kurgulandığını, inanılması gerçekten güç olan bu 
"müdahale"nin de o kurgunun bir parçası olduğunu ortaya ko
yuyorlard ı .  

İnsan, maymundan gelmiyordu, onun evrimleşmesiyle bu
günkü halini almış değildi ;  bic,imsel ve genetik ben�eyişin ne
deni, her ikisinin de ortak bir atadan gel iyor oluşlarıydı . . .  

İnsansı maymunların ve insanoğlunun ortak atası olan bir  
hayvan, mükemmel bir  müdahale sonua.ı bambaşka iki türe dö
nüşüyor; türlerden bi ri i lelebet hayvan olarak yoluna devam 
tal imatı alırken, diğeri "her şey kıvama erdirildiğinde" Tann'mn 
Nefesi ile ödüllendiriliyor ve "bilinç" kazanarak sonsuzluk me
şalesi elinde yola koyuluyordu . . .  

Çözüm bize, evrimin, Allah'ın yol ve yasası dahilinde işle
diğini; insanın maymundan türemediğini, ama onla çok yakın 
akraba olduğunu, insanla maymunun aynı atadan geldikleri
ni  gösteriyor. Ama aslında yaptığı çok daha büyük bir hizmet 
var; Al lah'ın Büyük Kitabı'nm insan anlayış kapasitesine göre 
biçimlendiri lmiş küçük bir bölümü olan o ilahi Kelam olmadan, 
insan hiçbir zaman hayvan mertebesinden yukarı çıkamıyor, 
ilahi leşemiyor! . .  
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"İlahi Kelam" dan yoksunluk, insanı tam anlamıyla "üstün 
bir hayvan" mertebesine indiriyor! . .  

Bilim, zorunlu paradigması gereği, insana layık olduğu say
gıyı göstermekte başarı lı olamıyor; ve görünen o ki, bunu hiç
bir zaman başaramayacak! . .  

Çünkü, bu da  "zıtlann birliği yasası" gereği tasarlanmış, kod
lanmış bir şey! . .  

Yapılması gereken şey aslında son derece açık olarak orta
da duruyor: Bilim, kabul etmese bi le, Allah'ın yol ve yasasının 
okunması için insanlığın hizmetinde; ve insanlık bundan ya
rarlanmak zorunda . . .  

Akı l bunu gerekti riyor! . .  
Yaratı l ış ' ın değişmez yasaları da !  . .  





DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ 





SONUÇ - BİR 

TANRl'NIN NEFESİ 

"Yarataıı Rabbiııiıı adıyla oku ! "  
IAlak, 1 ) 

E vrim'i anlatmak için Kuran' dan yola çıkhğımda, ne denli çe
tin bir mesele ile karşı karşıya kalacağımı biliyordum. Bu ko

nuyu yayıncımla görüştüğümde, bu tip bir kitabı yayınlamak 
için çok da hevesli olmadığını anlayınca önceleri bir parça ha
yal kırıklığı yaşamadım değil doğrusu; ama i lerleyen günlerde 
kendisine hak vermek zorunda kaldım. Aslında bir hayli zor bir 
konuydu; çünkü bugüne dek evrim ile din karşıtlığı hep kol kola 
yürümüştü. Müslüman kimliğini ön plana çıkaran bazı dostla
rımla bu konu hakkında yaphğım görüşmeler sonunda hayal 
kırıklığım hiddete dönüştü: Müslümanlar öyle bir tutum için
delerdi ki, insanın maymundan gelmiş olabi leceği ihtimali kar
şısında, deyim yerindeyse Kuran' ı  dahi inkar etmeyi göze ala
biliyorlardı . . .  İşte o günlerde, böyle bir çalışma yapma yönün
deki düşüncem, çok ciddi bir kararlıl ığa dönüştü . . .  Hiddetlen
miştim; çünkü daha önceki kitaplanmı yazarken, Kuran' da ev
rime ilişkin birçok kanıb tespit etmiş ve bir kenara not almışhm .. .  
Kuran, evrim'in mümkün olabileceğine i lişkin ipuçlan veriyor
du; ama Müslümanlar bunu tarhşmayı dahi göze alamıyorlar
dı . . .  Neden korkuyorlardı; neydi evrimle alıp veremedikleri? ! .  

Tam o günlerde, evrim teorisinin yıkıl ışını anlatan birtakım 
yayınlar elime geçti; ve hiddetim doruk noktasına çıktı : Evrim 
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teorisini yıkmak için kollan sıvayanlann kitaplarında, Al
lah' ın ayetlerinden hiç söz edilmiyordu! . .  Müslümanlar, belki 
de Yarahlış'ın en önemli konularından birine ilişkin kitaplar ya
zıyorlardı; ama bu kitaplann içine Allah' ın sözlerini koymak 
zahmetine bile katlanmıyorlardı ! . .  Aslında bunu yapamıyorlar
dı; zira Allah'ın evrimi reddeden herhangi bir sözüne rastlaya
mıyorlardı Kuran' da! .. Tabii bir başka ve esasen daha güçlü ih
timal de, Kuran'ı  okumak zahmetine katlanmamalanydı; kim
se okumuyordu, onlar neden okusunlardı ki! . .  

H iç  unutmuyorum; özell ikle bu  konuyu araşhnnak için Ku
ran'ı heyecanla açıp okuduğumda, tüylerim diken diken olmuş
tu : Kitap adeta biyoloj i  dersi veriyor, evrim hususunda bugü
ne dek söylenenlerin tümünden bile fazla ve ayrıntıl ı  bilgi ler 
ihtiva ediyordu . . .  Üstel ik bunu belirli bir kronoloji dahilinde de 
yapmıyor; ayetlerin arasına bu tip bilgileri özenle yerleştirerek 
hangi Sure'yi okursanız okuyun bu konuyu hep gündemde tu
tuyordu. Müslüman i lahiyatçılar neler kaçırdıklannın farkın
da bile değillerdi; ne kadar yazıkt ı !  . .  

Ertesi sabah erkenden kalkıp bilgisayarımın başına geçtiğim
de bir sürprizle karşılaştım: Kuran, klavyenin sol tarafında açık 
olarak duruyordu; ilk sayfanın üstünde Alak Suresi yazıyordu . . .  
Sure'nin 1 .  ayeti 'nin yanına kalemle düştüğüm not aynen şöy
leydi :  "Besleyip terbiye eden . Yarattıklarını belirlediği bir  
programa uygun olarak, birtakım hedeflere götüren . Tekamü
lü programlayıp yöneten ."  Bu notu, "Rab" sözcüğünü açıklamak 
için düşmüştüm; Arapça bilmiyordum; Kitap' ta Arapça olarak 
veri len sözcüklerin tümünün yanına bu sözcükleri açıklayan 
notlar düşmek, Kitabı daha kolay anlayabilmek için çok yarar
lı bir yöntemdi, her Arapça sözcük için aynı şeyi yapmıştım . . .  

Lügah nasıl açtım, "tekamül" sözcüğünü nasıl buldum hala 
hahrlamıyorum. Sözcük, "Kemal bulma, olgunlaşma. Evrim." 
diye açıklanıyordu! . .  
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Evet, Allah'ın insanoğluna inen ilk ayetinde, Yaratıa'nm ya
rattıklarına gönderdiği Mesaj'ın daha ilk cümlesinde "evrim" 
sözcüğü geçiyordu! . .  Bildiğiniz gibi, Klasik Kuran tertibinde Alak 
Suresi 96. sırada yer alır; ama aslında bu sure, Hz. Resul'e in
dirilen ilk suredir. 

Sure ve dolayısıyla Kuran, "Yaratan Rabbinin adıyla oku !"  
diye başlıyordu; ve  "Rab" sözcüğü "evrim'i  programlayıp yö
neten" anlamına geliyordu . . . O anda, şimdi elinizde tuttuğu
nuz kitabın ilerleyen sayfalarında "Kodlanmış Komutlar Silsi
lesi" diye bir bölüm oluşturacağımdan; o bölümde, Yaratıcının 
her türlü canlının içine birtakım kodlar koyup, "yarattıklarını 
bel irlediği bir programa uygun olarak, bi rtakım hedeflere 
doğru götürdüğünü" anlatacağımdan haberim bile yoktu ! . .  

Tabii, b u  kaçını lmazdı; b u  ki tabı kim yazarsa yazsın, aynı 
şeylerle karşı laşacaktı, çünkü Allah'ın Mesajı'nı doğru dürüst 
okuyan herkes, istisnasız herkes, benle aynı sonuca ulaşmak 
zorunda kalacaktı . . . Tanrı bizi bel ir l i  bir evrim planına göre 
yaratmışı; ama daha önemlisi, bunu bilmemizi istiyordu . . .  Bunu 
Kitabında tüm ayrıntılarıyla açıklamış, insanoğlunun dikka
tine lütfetmişti ! . .  

En aşağıdan al ınmış, en üste çıkarılmıştık; çamur canlanmış 
ve "görünüşü güzel yapılmış"tı . . .  Ama güzellik sadece biçim
sel yapımızla sınırlı tutulmamış; içimize Yaratıcı' dan bir parça 
ihsan edilerek, bir parça "O" haline getirilmiştik."Tann'nın Ne
fesi" içimize üflenmişti ve biz farkına varalım varmayalım, bu 
Nefes sayesinde Gökler ' le aramızda paralel lik kurulmuştu; bir 
boyuttan diğer bir boyuta sıçrayabilmemiz için yeterli donanım
la teçhiz edilmiştik . . .  Gönül Gözü'ydü bu; Kalp gözüydü! . .  Mer
hametti, sevgiydi, aşktı, şefkatti, fedakarlıktı; velhasıl, çamuru 
hayvandan ayıran her türlü insani ve ilahi hasletti . . .  

Rüya gibi b ir  şey aslında . . .  B ir  açıdan baktığımızda, her tür
lü melaneti sergileyebilen bir yapıya sahiptik; bu çamur tara-
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fımız olsa gerekti. Ama diğer açıdan bakbğınuzda, aşk gibi, mer
hamet gibi, fedakarlık gibi betimlenemez birtakım hasletlerle 
donatılmışık; bu da İlahi yönümüz tabii .  Tann'nın Nefesi'nin 
billurlaşıp somutlaştığı; elle tutulur gözle görülür hale bürü
nüp bizi Gökler'e yükselttiği o harikulade duygu seliydi. . . Rüya 
gibiydi . . .  

Resme gönül gözünüzle baktığınızda, onda Tanrı' dan bir par
ça görmemek mümkün deği ldi; o, Tanrı'nın o tarif edilemez ila
hiliğini yansıtıyor, "Ben O'ndan bir parçayım!" diye haykırıyor
du adeta; o halde sorun neydi? .. Çamur gibi en bayağı madde
den oluşturulmakla, maymundan veya onun da atası olan bir 
başka hayvandan türetilmek eğer Yaratıcı'nın takdiri ise, buna 
i ti raz niyeydi? . .  "Görünüşünün güzel yapılması" na ek olarak, 
bir de içinde O'ndan bir parça taşıyorsa; o, bir parça O'ysa, o 
halde sorun neydi? . .  

Ezelde, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna, "Evet, 
sen bizim Rabbimizsin, buna tanıklık ederiz."354 diye veri len ce
vap, ebedde huzura çıkıldığında "ruh" ile, o i lahi öz ile teyid 
edilecekse; Arz' daki kısaak yaşam için bize tahsis edi len ve bi r 
süre sonra toprağa karışıp unufak olacak olan bu naif beden, 
bu haliyle yaratı lmış olsa veya bir başka canlıdan evrimleşti
rilerek bu hale geti ri lmiş olsa, ne gam! . .  

Yeşil, yemyeşil bir kristal okyanusu düşleyin; tam bir um
man, sonsuzlukta sonsuzluk. . .  Kristal ummanı belirli bir yörün
gede ahenk içinde yüzüyor ve giderek sonsuzluk sınırlarında 
ayrışarak bir çift göz halinde size bakmaya başlıyor. Birden ür
periyorsunuz, tarif edilemez bir duygu seli tüm benliğinizi sa
rıp sarmalıyor ve sizi Gökler'e çekiyor .. . Bu sizsiniz; bi r bütü
nün parçası ve işte tam da bu nedenle bütünün ta kendisi . . .  Ken-

354 Araf, 1 72 
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dinizi Kainatla bütünleşmiş hissediyorsunuz; ve her şeyi kuş
bakışı izlerken, milyarlarca yıl, gözlerinizin önünden bir film 
şeridi gibi akıp geçiyor . . .  Ve gözleriniz limon bitkisinin o hari
kulade yeşil yaprağında odaklandığında, o yaprakta Yarabo'nı
zı görebi lmenin, kainatla yekvücut olabilmenin coşkusunu do
yasıya yaşamaya başlıyor, gözlerinizden boşalan yaşlar eşliğin
de, olan biteni şaşkınlıkla izlemeye devam ediyorsunuz. Yara
hcı kendini limon yaprağında gösteriyor size; küçücük ama 
muhteşem, yemyeşil bir yaprak, sizi boyutlar arası bir yolcu
luğun tam da göbeğine fırlahp atabil iyor . . .  

Tanrı'nın Nefesi'ni içinizde, ta  içinizde duyuyorsunuz; ait 
olduğunuz bütüne bu denli yakınlık sizi adeta kavuruyor, bir 
başka boyuta yüzmekte olduğunuz gerçeği karşısında ürper
mekten kendinizi alamıyorsunuz . . .  İşte bu aşk; biyolojik yapı
nızın, vücut kimyanızın, sinirsel ağınızın, beyninizin elektrik
sel ürünü olan nöronlannızın çok dışında bir şey; Tanrısal bir 
haslet. . .  Ve, bunu duyumsayabilen, özümseyebi len; bu duygu 
gi rdabında hayretle, ürpertiyle ve coşkuyla bir o yana bir bu 
yana savrulabilen tek yaşam türü sizsiniz . . .  Bu muhteşem ta
sarımın akıl ötesi mimarının, O Muhteşem Kozmik Sanatçı'nın 
Nefesi'ni içinizde taşıyor olmanın o kavranılamaz "bilinci" için
de, her an O'na biraz daha yaklaşmakta olduğunuzu hissede
biliyor, ne inanılmaz bir serüvende rol aldığınızı günbegün du
yumsayarak olgunlaşıyor, kemale eriyor, evrimleşiyorsunuz. Bir 
an için durup düşündüğünüzde, Kozmik Matematikçi'nin 
kodlanmış komutlarının sizi bir şeylere hazırladığını, alışhrdı
ğını; deyim yerinde ise her geçen gün sizi bir başka boyuta ha
zır hale getirmekte olduğunu duyumsayabi liyorsunuz. Biyo
lojik yapınız, maddi oluşumunuz her geçen gün biraz daha yıır 
randığında, diğer boyut için hazırlanmakta olan madde ötesi 
oluşumunuz, ruhunuz yeni yeni değerler kazanarak rafine ol
makta, esas ikametgahı için hazır hale gelmekte. Ve Tann'nın 
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Nefesi'nin tezahürlerinden biri olan gönül gözünüz, tüm olan 
biteni, tüm çıplakl ığı ile görebilmekte . . .  

Allah'ın Kudreti karşısında boynunuzu saygıyla eğiyor, bu 
harikulade Yarabş'ta özel bir parça olmanın hazzı eşliğinde min
net duygulannızı Gökler'e yöneltiyorsunuz; çünkü biliyorsu
nuz ki, tüm bunlan düşünebilmenize, idrak edebilmenize im
kan sağlayan, kafatasınızın içindeki o bir avuçluk muhteşem 
kompüter ve madde ötesi boyutu görebilmenize imkan veren 
o diğer gözünüz, gönül gözünüz, size özel olarak sunulmuş bir 
ayncahk. . . Özelsiniz, bunu biliyoısunuz; ve bunu bilmek sizi daha 
da özel kılıyor . . . Özelsiniz; çünkü sizi "tamamlayan" Kudret, öyle 
olmanızı istiyor . . .  Her şeyi kodlarken, bunu ta başından tasar
lıyordu; melekler sizin önünüzde boş yere eğilmediler . . .  

Ne mutlu size . . .  



SONUÇ - İKİ 

EVRİM TEORİSİNİN ARKA PLANI{! ) 

"Yuh size ve Allııh 'ı bırakıp da taptıklannızıı! . .  Siz 
lıalıı aklınızı kullanmayacak mısınız ?. n 

(Enbiya. 67) 

''D ağ faresinin ön ayaklan çok kısadır. Hayvancağız, an-
cak sıçrayarak hareket eder. Genellikle bu kısa ön 

ayakların sıçramaya uymasından, yani, sıçramalı yürüyüşten 
ötürü ön ayaklann kısa kalmış ve arka ayakların uzamış ve güç
lenmiş olmasından meydana geldiği söylenir. Bu çok rahatsız 
sıçrayışlı harekette ne bir fayda vardır, ne de hayvan bu hare
keti isteyerek seçmiştir. Bu kısa ön ayaklar, daha başlangıçta var 

dı ve hayvanın, arka ayaklan üzerinde sıçrayarak yürümekten 
başka çare olmadığı için sıçrayarak hareket ettiğini kabul ebnek 
daha doğru olmaz mı? 

"Yeni araşbrmalarda ev farelerinin kör olduğu anlaşılmış
tır. Fareler, aydınlığı karanlıktan ayıracak ve şekilleri seçecek 
güçte değildir. Buna rağmen, yıldırım hızıyla kaçarlar ve bü
tün engelleri aşarlar. Büün yıkıcılıklarını gözleriyle deği l, baş
ka sinirleriyle yaparlar." 

İşte böyle ! . .  
Kuran, her zamanki gibi tam da gereken yerde, gereken şe

kilde imdada yetişiyor: "Yuh size! . .  Siz hala aklınızı kullanma
yacak mısınız? ! ."  

Yukarıda okuduğunuz iki paragrafı, 150 yıldır yıkıla yıkı
la viraneye dönen(!)  evrim teorisinin kalıntılarını bir kez daha 
yıkmak için kollan sıvayan bir yazarın, bir kitabından aldım; 
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yazarın alıntı yaptığı profesör, aklı sıra evrim teorisinin yıkıl
masına katkıda bulunmaya çalışıyor! . .  

Adama sormazlar mı ;  "Be, sevgili profesörcüğüm." diye, 
"yani sen, Allah'ın Yaratışının kusurlu olduğunu mu söyleme
ye çalışıyorsun birader? ! . "  

Allah dağ faresine neden bu tip bir  gaddarlık yapsın; veya 
Allah ev faresinin gözünü neden kör yaratsın? ! .  150 yıldır dur
madan saldırıp duruyorsunuz; "% 5 çalışan bir göz ne işe ya
rar! ? ." d iye; peki, % O çalışan bir göz ne işe yarar; daha vahi
mi, % O çalışan bir göz neden yarablır? ! .  Böyle saçma bir şey olur 
mu; veya böyle akı l dışı bir kusur nasıl olur da Yaratıcı' ya iza
fe edilebil ir? ! .  Bir hayvanı, bacakları Arz' ın şartlarına uymayan 
biçimde yaratmak; veya bir hayvana hiçbir zaman görmeyecek 
bir göz vermek İslami açıdan veya "Yaratılışçılık" açısından na
sıl izah edilebi lir? ! .  

Aslında Alah' ın  bir yarabğına gaddarlık yaptığı veya b ir  baş
ka yarabğına hir;bir i� yaramayan bir organ falan verdiği yok ta
bü .. Dağ faresi mükemmel koşmaktadır, çünkü bu yeteneğini mil
yonlarca yıl süren evrimi sayesinde kazanmıştır, milyonlarca yıl
dan beri yaşıyor oluşu, türünü devam ettiriyor oluşu bunun en 
belirgin kanıbdır; ev faresinin gözü de, arbk gerekmediği için gör
memektedir, karanlık olduğu için ihtiyaç hissedilmeyen ve çalış
bnlmayan organ giderek işlevini yitirmiş ve Darwin'in söylemiy
le "rudiment" halini almıştır; aynen insanlardaki "apendiks" veya 
"akıl dişleri" gibi . . .  Bu göz, "kodlanmış bir süre"nin sonunda ya 
başka bir işlev kazanacaktır, ya da farenin vücudundan tamamen 
atılacakbr; bu, bilim dünyasınca o denli bilinen bir konudur ki, 
bunu yazı konusu yapmak bile ayıp addedilir . . .  

Peki; koskoca bir profesör, hiç düşünmeden Allah'a neden 
kusur izafe eder? ! .  Bu adam deli mi? ! .  (İsmini vermediğim bu 
profesörün samimi bir inançlı olduğunu sanıyorum; sadece ya
nılıyor. ) 
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Peki; bu adam deliyse, yazdığı bu kitaba, bu adamdan alın
hlar yaparak evrim teorisini yıkmaya çalışan bu yazar da deli 
değil mi? ! .  (Yazarın kim olduğunun bir önemi yok; bu akı lsız, 
sözde Müslümanlarla polemiğe girmeyeceğim. )  

Hayır, bunların derdi yarablış marablış değil; bunlar mater
yalizmi mahkum etmeye çalışıyorlar ve levhi mahfuz karşısın
da acınası bir duruma düşüyorlar tabii .  

Peki; materyalizmi neden mahkum etmeye çal ışıyorlar? . .  
Buna inanmak gerçekten güç, bu nedenle, bu meseleyi bir  iki 

örnekle açıklayacağım size; ve sonuca kendiniz ulaşacaksınız! . .  
A. İ .  Oparin adında evrimci bir bilimadamı var; adam son 

derece makul biri ve aynca dürüst de . . .  "Birtakım şeyler" i ka
bul lenmek ona kısmet olmadığı için, bunun çaresizliği içinde, 
bütün açıkyüreklil iğiyle şöyle bir i tirafta bulunuyor. "Yaşamın 
Kökeni" adlı eserinde: 

" Her biri muayyen şeki llerde ve kendisine has bir tarzda di
zilmiş bulunan ve binlerce karbon, hidrojen, oksijen ve azot ato
mu ihtiva eden bu maddelerin (proteinlerin) en basit i  bile son 
derece kompleks bir  yapı a rz etmekted ir. Proteinlerin yapısı
nı inceleyenler için bu maddelerin kendiliklerinden bir araya 
gelmiş olmaları, Romalı şair Vi rgi l'in meşhur " Aeneid" şiirinin 
etrafa saçılmış harflerden rasgele meydana gelmiş olması ka
dar ihtimal dışı gözükmektedir." 

" E, bunda ne var; adam gerçekten de takdir edilmesi gere
ken bir açıkyüreklilikle, anlayamadığı bir şeyi itiraf ediyor, n'ol
muş yani? ! . " diye söylendiğinizi duyar gibiyim . . .  Öyle söyle
meyin; adamın çok büyük bir günahı var; o bir "bölüşümcü" !  . .  
Bakın, alıntı yapıldığı kitapta, nasıl tanıhlıyor: 

" İşte, zamanımızda evrim teorisinin başlıca şampiyonu ola
rak bil inen komünist bil im adamı Oparin"' in kendi i fadesi :" 

Şimdi bir başka kitaba bakacağız; ama bunlar biraz hızlı; bu 
guruptan, sabah erken kalkan, evri m  teorisini yıkıyor: 
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"Ancak Marx ve Engels, bir şeyi açıklamakta zorlanıyorlar
dı : Canlıların nasıl var olduğu sorusu. Çünkü canlıları "yarahl
mamışlık" temelinde açıklayan bir tez olmadıkça, dinin uydu
rulmuş bir afyon olduğunu i leri sürmek ve tüm tarihi madde
ye dayandırmak mümkün olamazdı. (Dinin bir afyon olarak kul
lanıldığı hususunda Marx'a kablmamak mümkün mü; engizis
yon zulmü 500 yıl nasıl sürdü sanıyorsunuz? ! .  Kuran gibi muh
teşem bir kaynağa sahip Müslüman dünya, Allah'ın Elçisi'nin 
Yaratıcı' sının yanına gitmesinden sonra, nası l oldu da bu den
li perişan bir duruma geldi sanıyorsunuz? ! .  Din, tabii ki bir af
yon olarak kullanıldı ve hala kullanılıyor; bunun hesabı bir gün 
bizzat Yaraha tarafından sorulacak; hiç merak etmeyin! . .  Y.Y. ) 

"Marx'ın beklediği açıklama, Darwin'den geldi .  Marx, 
"Türlerin Kökeni"rıi eline alır almaz kitabın önemini anladı. En
gels' e yazdığı 19 Aralık 1 860 tarihli mektubunda, Darwin'in ki
tabı için 'bizim görüşlerimizin tabii tarih temelini içeren kitap 
budur işte' diyordu. ( . . .  ) 

"Komünizmin bu i ki kurucusu tarafından bu denli  yücel
ti len Evrim teorisi, doğal olarak onların takipçi leri tarafından 
da hararetle benimsendi. Dünyanın neresinde olursa olsun, her 
türlü komünist rejim ya da hareket, Darwinizm'i  ve neo-Dar
winizm'i sonuna dek savundu, onu kendi entelektüel temel taş
larından biri olarak kabul etti ." 

Gördüğünüz gibi, evrim teorisinin yıkılma zorunluluğu, as
l ında pek öyle tabiatla mabiatla falan ilgi l i  değil; evrim teori
si yıkılmalı ki, komünizm de yıkılsın! . .  

Peki; evrim teorisini sadece komünistler mi benimsiyorlar; 
başka ideoloji ler de bu teoriden yararlanmaya çalışmıyor 
mu?! . 

Gayet tabii, başka birtakım ideoloj iler de bu teoriden hare
ket ediyor ;ama onlar tehlikeli değil ki ! . .  

Komünizm tehlikeli !  . .  
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Bu ideolojiler içinde, Komünizm kadar Kuran' a yakın olan 
yok; Allah muhafaza, komünizm gelse, Kuran hükümlerinin pek 
çoğu kendiliğinden hayata geçecek; işte tehlike burada! . .  

Bu çal ışmamızla hiçbir i lgisi yok tabii( ! ) ;  ama bazı şeyleri 
bilmeden de olmuyor işte; bakın, Allah ne diyor355: 

Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: 'He
lal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza ye
terli olanından artanı verin." İşte Allah, ayetleri size böyle açık
lar ki, derin derin düşünebilesiniz." 

"İnfak" sözcüğü, "nefk" ve "nefak" sözcükleri i le aynı kök
ten; bu sözcük Arap di linde "tüketmek" anlamına geliyor . . .  Aynı 
sözcük, İslam literatüründe, "mal ve nimetleri başkalarının hay
n için harcamak, harcayarak tüketmek" anlamında kullanılıyor . . .  
Sonuçta Allah, insanlara verdiği nimetlerin, onların bakmak
la yükümlü oldukları kimselere yeterli olanından artanının veya 
sorumluluf'.tu taşınan kimselerin tüketebi leceğinden fazlasının, 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak tüketi lmesini buyuruyor! . .  Ama 
sözde Müslümanlar bu ayeti Kuran' dan çıkarıp attıkları için -
yani görmezden geldikleri için- birtakım insanlar patlayınca ka
dar yerken, başka birtakım insanlar açlıktan, tedavisizlikten, ko
nutsuzluktan, bakımsızl ıktan, eğitimsizl ikten kırılıp duruyor
lar . . .  Allah'ın "Rezzak" sıfatı, yani "rızık dağıha" sıfatı her ge
çen gün biraz daha törpülenip tamamen ortadan kaldırılırken, 
sözde Müslümanlar ne yapıyorlar; halka afyon dağıtmaktan baş
ka? ! . % 99'u Müslüman olan bi r ülkede, hastalanan Müslüman 
kardeşlerinize "Paran var mı?" diye sorulup, parası olmayan
lar ağrılarıyla aalanyla başbaşa bırakılıp, zulmün göbeğine terk 
edil irken Evrim teorisini yıkmaktan başka bir " ibadet" ( ! )  aklı
nıza gelmiyor mu? ! .  

355 Bakara, 2 1 9  
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"Ben Müslümanım!" diye ortaya çıkan biri, hayah boyun
ca hiç olmazsa bir kez, bu ayeti kitaplarına koymazsa, veya 
bu ayeti açıklamak, bilmeyenlere öğretmek için herhangi bir 
girişimde bulunmazsa, o adam sahtekarın tekidir! . .  Ben, bu
nun gibi onlarca adam( ! )  tanıyorum; her sene hacca giderler, 
attıkları zaman mangalda kül bırakmazlar, türban / saç / sa
kal / bıyık gösterişinden ("riya"sından tabii; Maun Suresi'ni 
b ir  kez okuyun.)  hiç geri kalmazlar; ama söz Al lah' ın nzıkla
rma, o nzıklarm dağıtı lmasına geldiğinde, o konuya hiç gir
medikleri g ibi, girenlerin alnına da hemen damgayı yapıştı
rıverirler: "Siz bunun Kuran' dan söz ettiğine bakmayın, bu ma
teryalisttir, kı1münisttir! . . "  

150 yıldır, evrim teorisini yıkmaya çalışarak güya Allah'a hiz
met ettiklerini iddia edenlerin bir tanesi, tek bir tanesi neden 
bugüne dek Bakara 219'u ağzına dahi almamıştır? ! .  

Bakın Al lah n e  diyor356: 
"Allah, rızıkta kiminizi kiminize üsün kı lmıştır. Fazla veri 

lenler, rızıklarmı ellerinin altındaki lere aktarıp da hepsi onda 
eşi t hale gelmiyor. Al lah'ın nimetini mi inkar ediyor bunlar? ! . "  

Ayette lafzen "el lerinin altındakiler" d iye geçen betimleme
yi, İslam bi lginlerinin büyük kısmı, "sorumluluğunuza veri len
ler", "sizin sorumluluğunuza verilenler" , "sizin sorumluluğu
nuz altındakiler" diye anlıyorlar ve böyle tercüme ediyorlar. Al
lah'ın bir "deneme araa" olarak verdiği " fazla rızıklar", o rı
zıklara sahip olanların sorumluluğu altında bulunanlar tarafın
dan eşit olarak bölüşülecek; nzıklan veren Kudret, Rezzak, böy
le buyuruyor! . .  

Allah, kendi nzıklarının, tüm insanlar arasında eşit olarak 
paylaşılmasını emrediyor; buna uymayanlara öyle hiddetleni-

356 Nahl, 71 
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yor ki, ayetin sonunda şu soruyu sormakla müthiş bir gözda
ğı veriyor, uyarıyor, tehdit ediyor: 

"Yoksa siz benim nimetimi inkar mı ediyorsunuz!"  
150 yıldır, evrim teorisini yıkmaya çalışarak güya Allah' a hiz

met ettiklerini iddia edenlerin bir tanesi, tek bir tanesi, neden 
bugüne dek Nahl 71 ' i  hiç ağzına almamıştır?! .  

"Ben Müslümanım!" diye ortaya çıkıp, hayatı boyunca Nahl 
71 'i kitaplarından hiçbirine koymayan, bilmeyenlere öğretme
ye çalışmayan bir adam sahtekarın tekidir; su katı lmamış bir 
sahtekar! . .  

Evrim teorisi düşmanlığıyla ucuz kahramanlık yapmak ko
lay tabii; alsanıza hakim sınıfları karşınıza! . .  Allah'ın rızıkları
nı eşit şeki lde paylaşhrmayanları, servetlerini ihtiyaç sahiple
rine dağt tmayanları alsanıza karşınıza! . .  

Allah' a hizmet etmek istiyorsanız, bu gerçekleri insanlardan sak
layan, Allah'ın Resulü'nün yokluğunu fırsat bilerek mazlum kit
leyi 1400 yıldır sömürdükçe sömüren, ezdikçe ezen, haklarını gas
peden; yeryüzünde yaşayan insanların 2 / 3'ünü emperyalist 
amaçlarla zillet içinde yaşamaya mahkum edenlerle savaşsanıza! . .  

Sizi  ucuz kahramanlar sizi ! . .  
Oparin komünistmiş; hadi be! 
Ben bunların ciğerini  bi l i rim ! . .  
"Benzerleriyle Değiştirilenler ' in  Hikayesi" 357 yayınlandığın

da, dergilerinde ve İnternet si telerinde, "bi r sosyalistin  nostal
j ik takıntıları" diye akı l ları sıra benle dalga geçti ler; oysa o ki
tapta, Allah'ın yüzlerce ayetinden söz ediyordum, yüzlerce . . .  
Müslüman kimliğini ön plana çıkaran bir dergi, Allah'ın yüz
lerce ayetinin açıklandığı bir kitap için söyleyecek başka bir şey 
bu lamıyor mu? ! .  

357 Beyan Yayınları, 2001 
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Mantık aynı mantık: Doğruları söylüyor olman önemli  
deği l ;  çünkü sen komünistsin, tehl ikelisin; bu nedenle, 
doğru-yanlış bütün söylediklerin reddedilmelidir ki, Allah'a 
yalakal ık yapı lmış olunsun! . .  (Aslında bunların Allah' la fa
lan da bir  a l ıp veremedi kleri yok; hakim sınıflara şirin gö
zükme gayreti içindeler; çünkü aynı kaptan besleniyorlar; 
bütün mesele bu ! . . )  

Allah bunun hesabını sizden soracak; bundan hi ç  kuşkum 
yok! . .  

Kitap süresince dönem dönem hatırlatbğım şeyi -gerçekten 
önemli olduğu için- bir kez daha habrlabnak istiyorum: Bir MÜS
iüman hiç kuşku yok ki, sosyalizme de karşı çıkabilir, evrim teo
risine de; ama samimi olmak şarbyla! . .  

Bunların sahtekar  olduklarını iddia etmemin, bu iğrenç tu
tumlarına ek olarak, çok daha inandırıcı başka kanıtlan da var: 
Evrim'e inanan insanları karalamak için yazdıkları kitapların
da, Biruni' den, Nazzam'dan, İhvanu's-Safa'dan, Cahızdan, İbn 
Miskeveyh'den tek bir satır bile yok! . .  

Türkiyede'ki Müslüman kitlenin, bu ünlü İslam bi lginlerin
den haberi bile yok! .. (İnanabiliyor musunuz; Mehmet Bayrak
tar Hoca yazmasa, benim bile haberim olmayacaktı ! .. ) Sanıyor
lar ki, bir gün Darwin diye bir tip ortaya çıktı ve Allah' ın in
karına sağlam bir zemin hazırlamak için böyle bir teori ortaya 
attı; komünistler de bunu benimseyip silaha sarıldı lar! . .  

Ayıp değil mi;  yazık deği l mi? ! .  
Evrim teorisi ile komünizmin ne ilgisi var?! .  
Yukarda isimlerini verdiğim büyük İslam bilginleri "Temiz 

Kardeşler Örgütü" komünist miydi? ! .  Bu adamların istisnasız 
tümü, Kuran veri lerinden hareket ediyorlardı ve hepsi sağlam 
birer Kuran bağlısıydı . . .  (Aslında komünist olmaları gerekiyor
du; çünkü önlerinde büyük kahraman Ebu Zer gibi bir örnek 
vardı; ama esasen, bu adamlar Kuran okuyorlard ı, okudukla-
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n yetmeliydi ... Belki de gerçekten komünistlerdi; çünkü hep
si iyi birer bilgindi ve afyonculukla ilgi leri yoktu! . . )  

Biraz daha ileri gidel im: Varsayalım ki, Darwin, Komünist
lere malzeme hazırlamak için ömrünü tüketti; peki, buna kar
şılık siz ne yaphnız?! .  

Allah'ın ayetleri ortada işte; "Hepinizi tek bir canlıdan ya
rathm! . .  " diyor; ne diyeceksiniz? ! .  "Sizi aşama aşama oluştur
dum; sonra biçi mlendirdim, kıvama erdiğinizde de içinize ru
humdan üfledim; sizi, tüm bu işlemlerden geçirdikten sonra ha
l i fe kıldım! . .  diyor; ne diyeceksiniz? ! .  

B u  anlahmlarda b i r  "evrim" olduğu s u  götürmek açıklıkta; 
buna katkıda bulunm ak için, Allah'ın göstergelerini okumaya 
çalışmaktan başka suçlan olmayan bil imadamlannı karalamak
tan başka ne yaphnız?! .  

Darwin de bir insan ve o d a  yanılabil ir; nitekim, nasıl yanı l
dığmı size bu çalışmada gösterdim. Yapılması gereken şey ne 
olmalıydı, benim yaphğım gibi, Darwin' in ve takipçilerinin ne
rede yanıldıklannı ortaya koymak mı; yoksa bu muhteşem Ya
ratı lış' ın harikulade gerçekleri ni ortaya sererek Allah'ın yara
tışının ne ölçüde muhteşem olduğunu kanıtlayıp duran bil im
cilerin tümünü komünist i lan edip, Allah' ına göstergelerin üs
tünü örtmeye çalışmak mı?! .  (Bu çalışmada hiç söz etmediğim, 
çok sıradan bir örnek olarak; biz, yaklaşık 100.000 yıldır Arz'ın 
emanetini üstlenmiş durumdayız; ama pire 50.000.000 yıldır 
Arz' da yaşıyor ve tüyler arasında rahat hareket etmesini engel
leyen kanatlannı yok edip, güçlü sıçramalar yapabilen bacak
lar geliştiriyor; bunu anlayabilmek için o "komünistler" yüz
lerce yıldır çalışıyorlar; bu arada siz ne yapıyorsunuz?! . )  

Sizi sahtekarlar sizi; saldırılması gerekenler komünistler mi, 
yoksa dünyayı kasıp kavu ran, gezegeni yok olma aşamasına 
getiren, "konjünktür" gerektirdiğinde(! ) mazlum uluslann 
üzerine bomba yağdırmaktan hiç çekinmeyen ve bu kahrola-
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sı zulmün teorik temellerini Adam Smith' den alan emperyalist
ler mi? ! .  

Allah'm ayetlerinden yola çıkıldığında, kimlerle savaşmak 
zorunda olunduğunu neden doğru dürüst anlatmıyorsunuz 
Müslümanlara?! .  Nisa 75' i  görmediniz mi, okumadınız mı hiç!? .  
Bakara 278, 279 kime savaş açılması gerektiği yönünde herhan
gi bir şey i fade etmiyor mu size!? .  

Yuh size ve Al lah' ı bırakıp da taptıklannıza ! . .  
Çevirin bakayım sayfayı, sahtekarlar sizi ! . .  



SONUÇ - ÜÇ 

ADAM SMİTH'İN HAYVAN İNSANI 

"Size ne olııyor da alfalı yolunda tıe 'Ey Rabbimiz, 
bizi, halkı zıılme sapmış şıı ken tten çıkar; katından 
bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gön
der. '  diye yakaran mazlum Vl" çaresiz erkekler, kadııı
/ar, yavrular için satıaşmıyorsımuz! .. " 

(Nbıa, 75) 

A shnda, "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlü
ler! . .  Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne ka

pıyorsunuz; ne kendiniz içeri giriyorsunuz, ne de girmek isteyen
leri bırakıyorsunuz!. .  Sizi yılanlar, engerekler soyu! . .  Cehennem 
cezasından nasıl kaçacaksınız! . . "358 diye başlamam gerekiyor; ama 
şimdilik bu kadar sert olmamaya özen gösterip, Taha Suresi'nin 
43. ve 44. ayetlerindeki psikolojik ikaza359 uymaya çalışacağım. 
Gerçi bunu başaramayacağımı biliyorum ama mazeretim de ha
zır; ben Hz. Musa kadar yetkin biri değilim ve Hz. Musa'nın bu 
tavnnın orada olduğu gibi, burada da işe yaramayacağını düşü
nüyorum!. .  Bunlar "öğüt alacak" yahut "ürperecek" yetenekte ol
salardı, evrim teorisini yıkmak için yola çıkbklannda ellerinin al
bnda bir Kuran bulundururlar ve ara sıra da olsa o Muhteşem Kay
nak' a başvururlardı; hem belki o zaman kimle savaşmak gerek
tiği hususunda da bir kanaate sahip olabilirlerdi ! . .  

Sağ üst köşedeki ayeti okudunuz mu? . .  

358 lncil / Matta / 23 /  13-14, 33 
359 "Firavuna gidin, çünkü o azdı.  Ona yumuşak ve tatlı bir sözle hitap edin; 

belki öğüt alır, yahut ürperir." 
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Peki, siz kimle savaşıyorsunuz, zalimlerle mi?! . Yoksa Ca
siye 19' da360 yapılan belirlemeye uygun olarak onlarla dostluk 
mu pekiştiriyorsunuz? ! .  

Komünizm ve ırkçılık hiçbir şart alhnda aynı düzlemde yer 
alamayacak iki ideolojidir, değil mi? .. Ama tarihi incelediğiniz
de, en büyük zulümleri işlemiş olan bu ikinci ideolojinin, Dar
win'in teorisinden nasıl alçakça yararlanmaya çalıştığına şahit 
olursunuz . . .  

"Daha fazla dölütsel, (ya da) çocuksu özelliğe sahip olan eriş
kin ( . . .  ) gelişimi bu özelliklerin ötesine geçmiş olandan kesin
l ikle daha aşağıdadır. Bu ölçütlere göre Avrupalı yani beyaz ırk 
l istesinin en üstünde, Afrikalı  yani zenci ı rk ise en altında yer 
alır. (D.G . Brinton, 1 890) 

"Kuramımın temelinde, ırklann eşit olmadığına inanıyo
rum. ( . . .  ) Zenci, dölütsel gelişiminde, bir beyaz için çoktan son aşa
ma haline gelmiş olan evreden geçer. Zencide gecikme süresi de
vam ederse, o ırk için şu anda bir geçiş aşaması olan aşama, son 
aşamaya dönüşebilir. Şu anda beyaz ırkın oturduğu gelişim do
ruğuna erişmek diğer bütün ırklar için olanaklıdır. (L. Bolk, 1926 )361 

Irkçı bilimadamlannın bu savlanna o günün politik konjünk
türünde ihtiyaç vardı; çünkü ı rkçılık ve emperyal izm güçlü bir 
bil imsen iddia ile desteklenmeliydi. Bu tip bil imadamlan o den
li i leri gittiler ki, bir "suç antropolojisi" bile oluşturma gayre
ti içinde oldular. Bu bilimcilerin( ! )  en ünlüsü olan Lambroso, 
şu satırları yazmaktan hiç çekinmemiştir362: 

"Kötülüğe organik yatkınlığı olan, yalnızca yabanıl insan
ların değil, aynı zamanda en vahşi hayvanların atasal özel l ik-

360 "Zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar! .. " 
361 Darwin ve Sonrası / Stephen Jay Gould / TÜBİTAK Popü ler Bi l im Kitap

tan, 2000 
362 Aynı eser 
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!erini taşıyan doğuştan suçluların var olması, bizi onlara kar
şı merhametli kılmak şöyle dursun, daha önce de belirtildiği gibi, 
bütün acıma duygularımızı elimizden alır." 

"Yabanıl insanlar"ın, köle olarak gemilere doldurularak alı
nıp satı lan zenciler, kökleri kurutulmaya çalışılan kızılderili
ler, uygarl ıkları yerle bir edil ip tüm hazinelerine el konulan 
Maya ve İnka halkları, doğal servetleri alçakça gaspedilen Af
rika, Asya ve Latin Amerika halkları olduğunu bel irtmek sa
nı rım yersiz olacak! . .  

İnsan ırklarının bir kısmının bir kısmından üsün olduğunu 
savunmak, bazı ı rkların evrim sürecinde öne geçerek diğer ırk
ları aştığı yönündeki "zorunlu" önyargıya dayanır; bu, faşizm 
ve emperyalizm için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. 

Peki, nasıl oluyor da, komünizmin tam karşıtı olan bir ideo
loj i, Darwin' i  bu denl i sahiplenebil iyor? ! .  Hitler 'e esin kayna
ğı olan bu proto naziler, aynı teoriyi komünistlerin de sahiplen
diğini bi lmiyorlar mıydı? ! . 

Hiç kuşkusuz biliyorlardı; ama ortada bir gerçek vardı :  Ev
rim teorisi gerçekleri söylüyordu ve bu gerçeklere sahip çıkıl
dığında, i leri sürülen ideoloji de belirli bi r meşruiyet kazan ı
yordu!  . . 

İşte bütün mesele buydu!  . . 
Irkçılık, kölecilik ve faşizm tarih sahnesinden silindiğine göre 

-bu tip çılgınl ıkların kalıntıları dünya durdukça varlığını sür
dürecektir kuşkusuz, ama bir daha hiçbir şeki lde eski çılgın ve 
teh likeli düzeyine ulaşamayacaktır-, komünizmden başka sa
vaşılacak ne kalıyor? . .  

Bugüne dek kabul gören şekliyle evrim teorisini sahiplenen
ler sadece marksistler veya ırkçı lar mı; yoksa, "ainesi işti r  ki
şinin, lafa bakılmaz !" özdeyişinde belirlendiği gibi, insanlara 
kendi çıkarlarından başka herhangi bir kutsal olmadığını zor
la kabul ettirmeye çalışan zalimler mi?! . 
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Bu tiplerin kapitalizme sözde karşı duruşlarına aldanmamak 
gerek; zaten kimsenin aldandığı da yok, çünkü bu tipler biza
tihi kapitalizmi savunuyorlar ... Yazdıkları kitaplarda, kapitaliz
min eleştirisine i l işkin elle tutulur hiçbir şey yok! . .  

Peki; Kuran' dan yola çıkıldığında -ki, bu tipler, bunu yaptık
larını iddia ediyorlar- kime karşı "savaşmak" gerekiyor? .. Kuran 
bu konuda, Nisa 75'in  dışında somut bir hedef gösteriyor mu? . .  

Müslüman olduğunu iddia eden herkes, aşağıdaki paragra
fı iyice bi r okumal ı  ve içine sindirmelidir. Bakın, Kuran, kim
le savaşmak gerektiğini, üstelik "harp" sözcüğünü de özellik
le ku l lanarak nası l bel irliyor363: 

"Ey iman sahipleri, Allah' tan korkun. Ve eğer inanıyorsanız 
ribadan geri kalanı bırakın. Eğer bunu yapmazsanız, Allah ve 
resulünden bir lıarp ilanı duymuş olun. Tövbe ederseniz, mal
larınızın esaslan / anaparalannız sizindir; ne zulmeden olursu
nuz ne de zulme uğratılan." 

"Riba"yı en dar anlamıyla " faiz" olarak kabul ettiğimizde, 
karşımıza çıkan görev, " faiz" ve türevleri ile savaşmak olur . . .  

Peki; Al lah'ın ve Resulü'  nün bu denli tepkisini çeken " faiz" 
kim tarafından meşru görü lmektedir; komünistler tarafından 
mı, yoksa libera l ler tarafından mı?! . 

"Bu hususta İslamla l iberalizm arasında ortaya çıkabilecek 
belki en ciddi geri l im faizin meşruluğu sorunuyla i lgi l idir. Pi
yasa ekonomisinin, üretim fakörlerinden birinin karşı l ığı 
olan faizi esas i tibariyle meşru bir kazanç olarak gördüğü ma
lumdur."364 

"Tamam, bunlar faizi meşru kabul ediyorlar ama dine kar
şı çıkmıyorlar, oysa komünistler dini reddediyorlar!" denebi-

363 Bakara, 278-279 

3M Libera l Toplum-Liberal Siyaset/ Mustafa Erdoğan / Siyasal Kitabevi, 1 998 
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l ir. Evet, Marksizm dinin reddi temeline bina eder ideolojisini 
ama hiç olmazsa bunu mertçe yaparak Kuransa} bir düstura, 
"beyyine"ye uymuş olur; peki liberalizm ne yapar? . .  

Müslümanları "takiyye" yapmakla suçlayanlar, l iberallerin 
bu iğrenç takiyyesine ses çıkarmazlarken hiç değilse kendi iç
lerinde tutarlı davranıyorlar; peki, sözde Müslüman, komünist 
düşmanı bu hafriyatçılar (hani, yıkıntı larla uğraşıyorlar ya! ), 
buna neden hiç müdahale etmezler?! . 

Türkiye'nin önde gelen liberal teorisyenlerinden bi ri bakın 
her şeyi nasıl formüle(! )  ediyor365: 

"Liberal ler olarak, insanlara otorite yoluyla "iyi"nin, "doğ
ru"nun, "yararlı" olanın dayatılmasını ahlak dışı bir tutum ola
rak görüyor ve her yetişkinin ve sağlıklı kişinin kendisi için ne
yin iyi olduğuna yine kendisinin karar verme hakkına sahip ol
duğunu kabul ediyoruz. (Sayfa 139)  

"Ama burada bir noktayı da hatırlatmak gerekiyor. İnsanın 
içinde duyduğu bu boşluk hissinin doğmasında bizzat dinin de 
rolü vardır. Bunun için, dinin güvensizliği telafi etme işlevi, hiç 
değilse bazı insanlar bakımından, sun' i bi r ihtiyacın karşı lığı 
olarak da görülebi l ir. (Sayfa 239) 

"Dinin özgürlük bilincini aşındırma oranı, onun kozmik dü
zeyden pratikler alanına inmesi ölçüsünde artar." (Sayfa 242) 

Evrim teorisine karşı çıkışınızın nedeni, dini reddeden ma
teryalizmi mağlup ederek Allah' a sözde hizmet etmekti değil 
mi; o halde bugüne dek l iberalizmle neden savaş açmadınız? ! .  

Komünizme savaş açarak ucuz kahramanlık yapmak kolay 
tabii, üstel ik bu hizmetin bir de "nema"sı var; alsanıza bu 
"nema" sahiplerini karşınıza; davransanıza Nisa 75 ve Baka
ra 278, 279 doğrultusunda! . .  

365 Aynı eser (! ) 
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Şimdi, biraz, Taha Suresi'nin 43. ve 44. ayetleri çerçevesin
de davranmaya çalışacağım; bakalım, modem firavunlar "öğüt 
alma" veya "ürperme" yeteneklerine sahipler mi?! .  (Hedef kit
lem kuşkusuz bu sahtekarlar değil; bunların oyunlarına gelen 
samimi Müslümanlar! . . ) 

Arz' ı esas alarak düşündüğümüzde ortaya şu gerçek çıkı
yor: Tahayyül edilebilecek en kutsal şey "insan" dır. Bize tanı
ttlan "yarablmışlar alemi"nde bu canlıdan daha kutsal herhan
gi bir şey tasavvur edilemez. 

Yaraba, insanı ''bizzat" yaratmış, onu "kıvamına erdirmiş" 
ve "içine ruhundan üflemiş" tir; iş bununla da bitmemiş, "ken
di nefesini" taşıyan bu canlı önünde "melekleri secde ettirmiş" 
ve o güne dek kabnda saygın bir yeri olan İblis' i, insanın önün
de saygı i le eğilmediği için, makamından kovmuştur.366 

Bu denli kutsal kılınan insan, "emaneti yüklenmiş"367 ve bu
nun neticesinde, "yeryüzüne halife kılınmış" hr.368 

Sonuç olarak, üzerinde tartışmanın dahi mümkün olmaya
cağı kadar açık olan gerçek, hayal edilebilecek en kutsal şeyin 
"insan" olduğu gerçeğidir. 

Tabii, hiç kuşkusuz, yukarda tırnak içinde yazdığım şeyle
ri itirazsız ve içtenl ikle kabule hazırsanız! . .  

Bunları kabul, sizi ister istemez, "aklınızı kullanmak zorun
da oluşunuz", aksi takdirde "pisl iğin üzerinize bırakılacağı" 
gerçeğine369; "kendinize ve bakmakla yükümlü olduklarınıza 
yeterli olanından artanını, hayır için dağıtarak tüketmek zo
runda oluşunuz" gerçeğine370; sağlık, beslenme, konut, eğitim, 

366 Sad, 71 -76 
367 Ahzab, 72 
368 Bakara, 30 
369 Yunus, 100 
370 Baka ra, 219 
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giyim kuşam, öğrenim, yiyecek içecek gibi dünya nimetleri kar
şısında "herkesin bi rbi rine eşit olması gerektiği" gerçeği
neJ71; insana, hayvana, doğaya, kısaca "yarablmış"a zulmeden 
kim olursa olsun, "o zalimle kıyasıya mücadele etmek zorun
da oluşunuz" gerçeğine372; iç içe iki boyutta yaşadığınız, bu bo
yutların bir tanesi olan madde boyutunda yaşam sürerken, 
madde ötesi boyutu algılayabilecek şekilde donahlmış oldu
ğunuz ve bu donanımı layıkıyla kullanmak zorunda oluşunuz, 
yani "gönül gözünüzle de görmek zorunda oluşunuz" gerçe
ğine373; ve nihayet, "sanki gökten yere düşerken kuşlar tara
fından didiklenmek veya rüzgar tarafından uzak ücra bir yere 
sürüklenmek"374 şeklinde tarif edilen korkunç bir azapla kar
şı karşıya kalmamak için, "Tek Bir Kudret'in kabulü"375 ger
çeğine götürecektir. 

Müslüman olduğunu söyleyen biri tarafından, yukarda sı
raladığım nitelikler hususunda tarbşma etmenin dahi mümkün 
olmadığı kabu l edilmeli ve tri lyonlarca yıllık inanılmaz bir se
rüvenin "bir an" l ık (70 yıl)  yolcusu olunduğu "idrak edilebil
meli" d ir; bunun aksinin, "görece uzak bir gelecek" te çok cid
di sonuçlar doğurabilecek vahim bir hata olacağı gerçeği hiç te
reddüt edilmeyecek kadar berrak olarak algılanmalıdır . . .  

Tabii yine hiç  kuşkusuz, bu saydıklarım hususunda müte
bessim bir çehre ile "bu zavall ı  satırları yazan zavallı"yı anan
lar, bu hikaye(! )  bittikten sonra, el lerinde tuttuktan kitabı bir 
tarafa fırlatıp, "mal putları" ile baş başa kalabilir; peygamber
leri Adam Smith'e layıkıyle biat edebilmek için "Avrupa Bir-

l71 Nah l, 71 
372 Nisa, 75 
373 Enam, 1 04; Kıyamet, 1 4  
374 Hac, 31  
375 La İ lahe İ l lal lah 
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liği" kuyruğundaki yerlerini alabilirler . . .  (Bu arada, samimi ola
rak ortaya çıkıp, "Ben Yaratılış marablış anlamam kardeşim, böy
le hikayelere karnım tok; ben gerçekten l iberalizme inanıyo
rum! . ." diyenlere, en samimi takdirlerimi sunuyorum ve onla
rı bu samimi davranışları nedeniyle kutluyorum. Çünkü insa
na yakışan şey, ne ise öyle davranmakhr; yani, ya göründüğün 
gibi ol, ya da olduğun gibi görün! . .  Bu tavır, Kuran'ın en önem
li prensiplerinden olan "Beyyine"ye uygun bir tavırdır; ama 
"Hem Müslümanım, hem liberalim." dediniz mi, karşınızda Al
lah'ı ve Resulü'nü bulursunuz! . . )  

Şimdi, diğer tüm karşıtlıkları b i r  kenara bı rakıp, emperya
lizmin teorik temel lerini bulduğu liberalizmin kurucusu Adam 
Smith'in, "görünmez el"li "homo ekonomicus"una bir bakalım . . .  
(Bu konuda diğer tüm karşıtlıklar için "Benzerleriyle Değişti
ri lenlerin Hikayesi"ne bakmalısınız.)  

Tüm kitap süresince gördüğünüz gibi, bi l im dünyası bildi-
ğimiz anlamda canlılığı 4'e ayırıyor: 

1 )  Tek veya çok hücreli i lkel organizmalar  
2) Bitki ler 
3) Mantar 
4) Hayvanlar 
Peki, insan nerede? . .  
Bakın, insan nerede: 
Bu çalışmada ismini sıkça andığım, Harvard Üniversitesi'nin 

Jeoloji ve zooloji profesörü Stephen Jay Gould aynen şöyle söy
lüyor376. 

"Darwinci kuramda, bireyin kendi çıkarının peşinde olma
sından daha yüksek bir i lke yoktur. Sorun, Adam Smith'in 
uyumlu bir ekonomiye ulaşmanın en kesin yolunun denetim-

37& Darwin ve Sonrası / Stcphen Jay Gould / TÜBİTAK Popüler Bil im Ki tap
tan, 1 998 
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siz "bırakın yapsınlar" siyaseti olduğunu savunurken karşı kar
şıya olduğu soruna benzer . . .  Smith'e göre ideal ekonomi düzen
li ve dengeli görünebilir, ama kendi çıkarlarını gözehnekten baş
ka bir şey yapmayan bireylerin etkileşimleri sonucunda, "do
ğal biçimde" ortaya çıkacaktır. 

"Adam Smith'e göre, her birey ( . . .  ) ürünlerine olabildiğin
ce değer katacak şekilde üretimini yönlendirirken, yalnızca ken
di kazancını düşünür. Diğer birçok durumda olduğu gibi bu sü
reçte de ona, kendisinin amaçlamadığı bir sonucu ortaya çıka
ran görünmez bir el kılavuzluk eder. 

"Darwin doğal seçi lim kuramını Adam Smith'i doğaya aşı
layarak kurmuş olduğundan . . .  " (Sayfa 96-97) 

"Kendi çıkannı gözehnekten başka bir şey yapmayan birey" 
ve "bireylerin kendi çıkarlannın peşinde olmasından daha yük
sek i lke yoktur" gibi veciz anlatımları aklınızda tuttuğunuzu 
varsayarak devam ediyorum. 

Psikiyatri bi l iminin kurucusu Sigmund Freud şöyle söylü
yor177: 

"Zamanın akışı içinde insanlık, bilimin ellerinden gelen dar
belerle iki kez, naif öz sevgisinin incinmesinin acısını yaşamak 
zorunda kalmıştır. Birincisi, Dünya'nın Evren' in merkezinde ol
madığı, akıl a lmaz büyüklükte bir dünyalar sistemi içinde bir 
nokta olduğunu anladığında; ikincisi, biyolojik araştırmalar özel 
yaratılmışlık ay rıcalığını el inden alıp soy kütüğünü hayvanlar 
alemine düşürdüğünde . . .  " 

"Soykütüğünü hayvanlar alemine düşürdüğünde"nin üze
rinde durmayın, bu önemli değil; önemli olan, "özel yaratılmış
lık ayrıcalığının elinden alınması" şeklinde tari f edilen, "her şe
yin reddi"nin itirafı . . .  
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Liberalizmin kurucusu Adam Smith, Evrim teorisinin kur
gulayıcısı o larak anılan Darwin ve psikiyatrinin kurucusu 
Freud . . .  

Üç disiplinin kurucusu ve  bunların " insan"ı  . . .  
Hayvan insan! . .  
Özel yaratılmışlık ayrıcalığı elinden sökülüp alınmış, hay

vanlar alemine sıkışıp kalmış sıradan bir hayvan türü . . .  
Hayvan insan! . .  
Rüyalarında her gece komünistlerin ihtilal yaptığını göre

rek, sabahlan uçuklamış dudaklarla kalkan, bu uçuklamış du
daklarla evrim teorisini yıkmak için yola koyulan sahte pehli
vanlara bir çi ft sözüm var: 

Melekler, bu "hayvan insan" a secde etmediler! . .  
"Emanetçi kılınan insan", bu kendi çıkanndan başkasını dü

şünmeyen hayvan insan" deği l ! . .  
Adam Smith' in, sadece kendi çıkarını düşünen, bunu yük

sek ilke edinen bu çıkarcı-egoist hayvan insanı, içinde "Tanrı'nın 
Nefesi"ni taşımıyor! . .  

Al lah, yeryüzüne halife olarak bu  hayvanı atamadı ! . . 
Yazdıklan kitaplarda, evrim teorisini yıkmak için "komünist 

bil imadamları"ndan örnekler verenler, bugüne kadar Adam 
Smith'e neden hiç dokunmadılar? ! .  

Darwin'in "doğal seçil im"inin, Adam Smith' in "görün
mez el"i olduğunu bilmiyorlar mı?! . 

Darwin ve izleyici leri, doğal seçi limlerinde, insana gelene 
dek haklıydılar; yapbkları hata, insanı da bu mekanizma için
de görmeleriydi . . .  

Peki; Adam Smith' in "görünmez el" i  ne? ! .  
Sakın, Japonya'yı, Viebıam'ı, Kamboçya'yı, Sudan'ı, Libya'yı, 

Tüm Güney Amerika ülkelerini yakıp yıkan; iç siyaset konjunk
türü gerektirdiğinde(! }  hiç duraksamadan Irak bebekleri üze
rine bombalar yağdıran; tüm dünya haklarının doğal servetle-
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rini ve emekleri sömürdükçe azgınlaşan ve azgınlaşbkça daha 
çok sömüren şu emperyalist haydutun eli olmasın bu! . .  

Bu sabrlann yazıldığı günlerde, Amerika Birleşik Devletle
ri tarafından Irak' a yapılacak müdahalenin 4 ay ertelendiği açık
lanmışh ve bu açıklama üzerine İstanbul Menkul Kıymetler Bor
sası endeksleri yükselmiş, ribaalann yüzleri gülmüştü . . .  

Bu gelişme üzerine yüzünüz kızardı mı  hiç!?. 
Amerikan haydutunun komşumuza müdahalesinin ertelen

mesinin bizim borsamızla ne i lgisi var?! . Ribaalann ribalan ile 
emperyalist haydutun bir il işkisi mi var yoksa?! .  

Casiye 19'da tescillenen dostluğunuz mu engel liyor bağınp 
çağırmanızı?! Henüz doğmamış Irak bebeklerinin kanı i le mi 
yıkanıyor da temizleniyor borsanız? ! .  

Bugün sizin cephe almanız gereken yer, insanlara eşitlik va
deden komünizm mi; yoksa Arz'ı yaşanılacak yer olmaktan çok
tan çıkaran emperyalist, liberal, Adam Smith'çi kapitalizm mi?! .  

Sizi sahtekarlar sizi ! . .  
"Yuh size v e  Allah'ı  bırakıp d a  taptıklannıza ! . .  Siz hala ak

l ı nızı kullanmayacak mısınız ! . ."378 
Yuh size! . .  

378 Enbiya, 67 



SONUÇ - DÖRT 

SONUÇ 

"Biz, gerçegi. Kıır 'an 'da türlü biçimlerde ifade et
tik ki, diişüııiip a11/ayabilsi11/er; fakat bu orılarııı sa
dece kaçışları nı artırı.11or. " 

(lsra, 4 1 )  

B u ki taptan önce, Kuran'ın sosyalizmi içeren bir toplum mo
deli öngördüğüne ilişkin bir çalışmam379, Beyan Yaymlan'nca 

yayınlandığında ilginç bir şeye tanık olmuştum: Medya, bu ki
tap hakkında nasıl davranacağına bir türlü karar verememişti . . .  

Tabii, "medya" derken, nispeten muhafazakar medyayı kas
tediyorum; diğerlerinin tavn son derece netti: Söz birliği etmiş
lercesine, kitabı yok sayıyorlardı . . . Bu tutum, kendi paradigma
ları doğru ltusunda bir hayli tutarlıydı; çünkü hem Kuran' dan 
söz ediyordum, hem de, mal ve servetlerde yoksulların hakla
rının bulunduğunu söy lüyor; bu mal ve servetlerin herkes ta
rafından eşit şeki lde paylaştı rı lması gerektiğinden dem vuru
yor; emperyalist olarak gördüğüm Amerika Birleşik Devletle
ri' ne ve Avrupa Birliği' ne karşı çıkıyordum. Gayet tabii kitabı 
görmezden geleceklerdi ! . .  Büyük depremi izleyen o karakışta 
yüzbinlerce kişi çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, bunlar, 
Boğaz kıyı larında "Off Shore" yarışmaları düzenliyorlar; yüz
binlerce dolarlık teknelerini yarışhnyorlardı; bu kitabı okuyup 
keyi flerini neden kaçırsınlard ı  ki ! . .  

O zaman yapmaya çalışhğım şey çok açıkh; insanlara Kuran'ı 
anlatmaya çalışıyordum ... İslam ilahiyatçıları halka Kuran'ı an-

379 " Benzerleriy le Dcğiştiri ll.'nler"in Hikayesi / Beyan Yayınlan, 2001 
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!atmıyorlardı; anlatıp durduklan şey, Kuran'ın sadece çok küçük 
bi r bölümüydü ve bu çok küçük bölüm, Allah ile kul arasında
ki "kişisel" birtakım ibadetlerin yapılış biçimiyle sınırlıydı . 

Yani, İslam i lahiyatçıları, suya sabuna dokunmayı pek sev
miyorlardı ! . .  

Oysa, tüm Türkiye halkının, tüm Dünya Müslümanlarının, 
hatta Dünya' daki tüm halkların, suya ve sabuna dokunulma
sına şiddetle ihtiyaçları vardı . . .  

Ya Yaratıcı'mıza layık olduğumuzu kanıtlayacaktık, ya  da 
benzerlerimizle değiştirilecek tik; Hz. Adem' den önce aynen böy
le olmuşu . . .  Ama bu biraz zor bir meseleydi; liyakatte öncelik 
malın mülkün adaletli dağıtılmasındaydı .  

Televizyon programında 4 saat süresince, belki onlarca kez 
aynı soruyu sormuştum, ama İslam i lahiyatçı larını bu soruyu 
cevaplamaya ikna edememiştim: Müslüman bir toplumda, bir 
Müslüman hastalandığında, ona, "Paran var mı? . .  " diye soru
lur muydu? . .  

Bu sorunun cevabı için temel ihtiyaç, Kuran' ın kitlelerce bi
l inmesinin gerektiğiydi .  

Bu iht iyaç bugün de var!  . .  
Bugünlerde medyanın ilgi odağında "İslam aleminin çözüm 

bekleyen aci l sorunları" konusu var, İslam i lahiyatçıları bu so
runları tartışıyorlar; ama gel gör ki, çözüm bekleyen bu sözde 
aci l  sorunlar, yüzlerce yı ldır boş yere tartışı l ıp durulan, " incir 
çeki rdeğini doldurmayan" birtakım yapay sorunlar olmaktan 
öteye bir türlü gidemiyor . . .  

İslam ilahiyatçı ları, senenin 365 günü aç bilaç dolaşan 
mazlum kitleye nasıl oruç tutulacağını anlatıyorlar! . .  

İslam ilahiyatçı ları, zenginlerin mallarında mülklerinde 
yoksulların hakları olduğunu, bu hakkın yoksullara teslim edil
mesi gerektiğini; bu yolda, Nisa 75 doğrultusunda çalışmama
nın büyük bir zulüm olduğunu halka anlat-a-mıyorlar! . .  
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İslam ilahiyatçılanru Levhi Mahfuz' a şikayet ediyorum. Ta
mam, o her şeyi kaydediyor, bunu biliyorum; ama tüm bu olup 
bitenlere kararlı bir muhalefet şerhi koymayı da bir onur bor
cu olarak görüyorum . . .  

Benim kendime vehmettiğim görev, Kuran'ın tebliği . . .  Ku
ran'ın gerçekten Allah Kelamı olduğuna ve her konuda doğ
rulan söylediğine inanıyorum. 

Bu çalışmada yapmaya çal ışhğım şey de, asl ında aynı şey: 
Kör bir taassuba ve akıl ötesi bir cehalete boğazına kadar sap
lanmış bulunan din kardeşlerimi ve diğer dinlereJllO mensup kar
deşlerimi tekrar uyarmak istiyorum. 

Bu çalışmada üzerinde durduğumuz kozmolojik ve biyolo
jik evrim, Allah'ın yolu ve yasasıdır; bu yolu ve yasayı öğren
me istikametinde ömür tüketenleri "komünistler" olarak nite
lendirip, Kuran' ın yüzlerce ayetinin yok sayı lması affedilecek 
şey değildir. 

Kuran, bir sürü hikayeden oluşan bir hikaye kitabı değil; şu 
kısmını beğendim, kabul ediyorum; bu kısmını beğenmedim, 
reddediyorum deme hakkına sahip değilsiniz. 

Ya kabul edersiniz, ya reddedersiniz; bunun ortası olmaz ! . .  
Gözü paradan / maldan mülkten başka bir şey görmeyen kimi 

bahtsızlar yüzlerce ayeti yok sayacaklar; gözü mezhep taassu
buyla körleşmiş kimi bahtsızlar başka yüzlerce ayeti yok saya
caklar; birtakım yerlere mesajlar gönderip "nemalanmak" is-

380 " Diğer dinler" tabiri esasında yanlış bir nitelemedir; Allah' ın otuz tane dini 
olmaz. Kuran'a göre, "Allah Bir'd ir." diyen herkes müslümandır. Musevi, 
İsevi veya Muhammedi aynını yapay bir aynrndır. Allah'ın herhangi bir Ki
tabına inanan herkes benim din kardeşimd ir. Ankebut 46 ne diyor: Bize in
diri lene de size indirilene de iman ettik; tanrımız ve tannnız bir. Ve biz O'na 
tL-sl im olanlanz." Maide 69 şunu bild iriyor: "Evet, inananlar, Yahudiler; Sa
biiler ve Nasranilcrden (Hristiyanlar) her kim Allah' a ve Son Gün'c inanır 
ve iyi işll'r yaparsa, onlar kaygılanmayacaklar ve üzülmeyecekler de." 
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teyen kimi bahtsız oğlu bahtsızlar daha başka yüzlerce ayeti yok 
sayacaklar; ve bu fakir tüm bu olup biten karşısında sessizce 
boyun eğecek; öyle mi?! .  

Hadi be, siz de! . .  
Eğer yayınlatmak kısmet olursa, bu  kitabım başına gelecek 

olanlar da pek farklı olmayacak: Burjuva basını bu kitabı da gör
mezden gelirken, muhafazakar basın yine ne yapacağını şaşı
racak . . . 

Bunun nedenini artık çok iyi bil iyorum . . .  
Kişilerle ve kurumlarla i l işkilerimde bir  tercih yapmaya zor

lanıyorum: Tüm düşünce yapılarını Allah'ın reddi temeline bina 
etmiş kimi kişiler ve kurumlar söylediklerimi kabule hemen ha
zırlar, ama içeri girerken Kuran' ı  kapının önünde bı rakmamı 
istiyorlar; düşünce yapılarını Allah'ın Kitabı doğrultusunda oluş
turduklarını söyleyenler de her şeyi kabule hazır olduklarını 
beyan ediyorlar, ama talep ettikleri şey birincilerden pek de fark
lı deği l .  Onlar da, Kuran' ın bir bölümünü kapının önünde bı
rakmamı, içeri gireceksem bu şekilde gi rmemi istiyorlar, bunu 
dayatıyorlar . . .  

Birincilere yaranmak için  Kuran'ı  tümden reddetmem ge
rekiyor; ikincilere yaranmak için ise, Kuran' dan taviz vermem 
gerekiyor! . .  

Dünya nimetleri gözlerini öylesine kör etmiş, kapitalizmin 
sunduğu sahte ışıltı tüm benliklerini öylesine köreltmiş ki, be
nim kimseye yaranmak gibi bir derdimin olmadığını akı l ları
na bir türlü sığdıramıyorlar! . . 

O denli acınası bir durum mevcut ki, bir insanın hiçbir çı
kar gözetmeden Kuran' a tüm kalbiyle inanabileceğini; bu 
uğurda "tüm olumsuzlukları" göze alarak bir şeyler yapmaya 
çalışabileceğini kabul dahi edemiyorlar! . .  

Düşünebil iyor musunuz; nüfusunun % 99'u Müslüman olan 
bir ülkede, Allah'ın kitabına tüm kalbinizle inanmak ve bu uğur-
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da bir şeyler yapabilmek için "tüm olumsuzluklar" ı göze almak 
zorundasınız! . .  

Tüm olumsuzluklar! . .  
Ne hazin, değil mi? ! .  
Ama daha hazin olanı, Müslüman kitlenin Kuran hakkın

da hiçbir şey bilmiyor oluşu! .. Hem birincilerin, hem ikincile
rin en büyük silahı bu! . .  

Bi rkaç yıldır yaptığım araştırmalarda edindiğim sonuç ay
nen bu! . .  

Ülkemizin Müslümanlan, Allah'ın kendilerine indirdiği Ki-
tap hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. 

Müslümanlar Kuran hakkında hiçbir şey bilmiyorlar! . .  
Neden bilmiyorlar, biliyor musunuz? 
Çünkü, onlara bilmedikleri şeyleri anlatabilecek konumda

ki insanlann, bu anlatımlar sonucunda kaybedecekleri çok şey 
var! . .  

Köşebaşlan gaspetmiş birtakım odaklara belirli tavizler ver
mek zorundaki İslam ilahiyatçıları, kaybedecek şeyleri olduğu için, 
halka Kuran' ın tümüne il işkin bilgi leri i letmekten çekiniyorlar! . .  
Kaybedecekleri ne olabilir, diyecek olursanız; makamları, mev
kileri, i tibarları, şöhretleri, ama en kötüsü servetleri tabii !  . .  

Yoksa, bu ki tabı yazmak bana mı kalmalıydı? ! . 
Mehmet Bayraktar'ın dışındaki i lahiyatçılar, Kuran'ın evrim 

meselesini enine boyuna anlattığını bimiyorlar mı? ! .  Yoksa, Ba
kara 219, Nahl 71 gibi birtakım ayetlere geldiklerinde gözleri
ni kör eden o sahte ışı ltı, evrim konusundaki ayetlere gel indi
ğinde de hemen devreye mi giriveriyor? ! .  

Tekrar soruyorum; bu kitabı yazmak bana mı kalmalıydı? ! .  
Haklısınız! . .  Yunus 99, "Eğer Rabbin di leseydi, yeryüzün

deki insanların hepsi toptan iman ederlerdi. Hal böyleyken, mü
min olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın!" diyor, ama 
benim insanlan toptan iman ettirmek gibi bir derdim yok ki ! . .  

318 



KURAN'DAKI MAYMUN I Kutsal Ki taplara Göre Evrim 

İnsanlar bir şey bilmiyorlar ki, toptan iman etme veya red
detme gibi bir seçeneğe sahip olsunlar! . .  

Kimsenin Kuran okuduğu yok ki ! . .  
Kuran'ı bilenler susuyorlar; bilmeyenler zaten n e  konuşa

caklar ki? ! . 
Ben insanlara iman etmeleri veya bunu reddetmeleri yönün

de bir seçenek sunuyorum sadece, bu seçenekten haberdar ol
mak onların hakkı ! . . 

Kuran, evrim meselesinde yeterli kanıtları ortaya koyuyor
sa, bu, bunun bi linmesi gerektiği yönünde bir uyarıdır. Al lah, 
insanların daha düşük seviyeli bir canlıdan evrimleşerek bu hale 
geldiklerini bilmelerini istiyor ki, Ki tabına buna i l işkin göster
geler koymuş. Sadece bu dahi, bu meselenin ne denl i  önemli  
olduğunu göstermeye yeter de artar bi le . . .  

Al lah, insanlara rehber olarak gönderdiği Kitabında, "He
pinizi tek bir canlıdan yarattım! "  diyorsa, çok açık ki, bunu bil
memizi istiyor! . . 

Al lah bunu bi lmemizi istiyorsa, biz de bilel im;  ne olmuş! . .  
Bunun kime ne  zararı var? !  
Veya bunun birilerine zararı varsa, var; ne olmuş! . .  
Bi l imin ısrarla bel i rttiği bir gerçeği kabul lenmek için neden 

Kuran' ın  reddi gereksin; böyle bir zorunluluk yok ki ! . .  Hatta 
gördüğünüz gibi, bunun tam da tersi söz konusu; bilim Kuran' ı 
1 .400 yı l geriden takip ediyor! . .  

Birtakım insanlar, herhangi bir meselede Kuran' dan örnek
ler verildiğinde, "Bu çağda hala bu kafa mı kardeşim!" diye fe
veran ediyorlar! . .  

Evet kardeşim, bu çağda hala bu kafa; n'olmuş! . .  
Moleküler antropoloji 20. yüzyılın son çeyreğinde, tüm can

lıların ortak bir atadan geldiğini i lan ettiğinde, bilim dünyasın
da haklı bir gurur yaşanmıştı; bilimadamlannın bu keşfi ger
çekten takdir edlimesi gereken büyük bir keşifti . . .  

3 1 9  



Yılmaz Yunak 

Ama birtakım insanların, "Bu çağda hala bu kafa mı karde
şim!" diye, şirretlikle karışık bir hiddetle saldırdıkları "bu kafa", 
bunu 1400 yıl önce tüm çıplaklığıyla söylemişti; "Hepinizi tek 
bir canlıdan yaratan O' dur!" diye . . .  381 

Müslümanlar bunu neden bilmesinler, bunun haklı gururu
nu neden yaşamasınlar?! .  (Gururun dışında, Müslümanlar bunu 
bilmek zorunda değiller mi?! . . )  

Bu çalışma süresince şahit olduğunuz gibi, tarihin i lk  evrim
cileri Müslüman bilimadamlarıydı; Darwin onlardan bin yıl son
ra birtakım şeyleri görebildi . . .  Bu Müslüman bilimadamlan bu ça
lışmalan yaptıklarında, İslam alemi tüm dünyada en i leri mede
niyete sahipti; üstel ik o medeniyet bugünkü kahrolası teknolo
jik barbar medeniyet, insanlan "rekabet'' batağında insanhklann
dan çıkaran sözde medeniyet değil, prototipini yüce Ebu Zer '  de 
bulan, paylaşıma, merhamet sahibi, insani bir medeniyetti . . .  

Merhamet, o tarihlerde insanların yüreklerinden kazınıp atıl
mamıştı henüz! . .  

Al lah'm "riba"yı yasaklamasını bir  düşünür müsünüz lüt
fen; bu ne demek? ! .  Paranın para kazanmasının Gökler tarafın
dan lanetlenişi değil mi? ! .  Bir de bugünü gözlerinizin önüne ge
tirin, özell ikle borsa kazançlarının vergi dışı bırakılmasını, ne 
demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız! . .  

Sizi uyarmıştım, Kuran' dan taviz vermeyeceğim diye ! . .  
Bakara 278 ve 279'da "ribacılara" harp ilan eden İlah, "Sizi 

önce yarattım, sonra biçimlendirdim, sonra kıvamına erdirdim, 
sonra da içinize Ruhumdan üfledim!" diyor; bu ayetlerden be
ğendiğinizi kabul etmek, beğenmediğinizi reddetmek islami bir 
tavır mıdır?! .  (Yunus 99'da zikredilenlere bir sözüm yok; benim 
işim Müslümanlarla.) 

381 Enam, 98 



KURAN'DAKI MAYMU N / Kutsal Kitaplara Göre Evrim 

İnsanın daha alt düzeyde bir canlıdan türeyerek bugünkü 
seviyesine gelmesi, yani evrimleşmesi, yani "halden hale geç
mesi"382 Kozmik Bir Yasa'nın tezahürü ise; ve bu, insanlara tür
lü biçimlerde ifade ediliyorsa, bununla inatlaşmak bir Müslü
mana yakışan tavır mıdır?! . Allah'ın gücü tek bir peygamber
le insanları uyarmaya yetmiyor muydu da, yüzlerce peygam
ber gönderdi? ! .  Bu da sosyal ve psikolojik bir evrimin göster
gesi değil midir? ! .  

Evrimleşme nasıl inkar edilebil ir? ! .  
Kuran neden 23 yılda indi? ! .  
Allah isteseydi, Kitap'ın tümünü bi rden Kadir Gecesi 'nde 

indiremez miydi !? .  
Hz.  Muhammed Mustafa'nın "Mustafa"sı, "ısbfa edilmiş", 

yani "seçi lmiş" anlamına gel iyor; bu dahi size bi r şey i fade et-
. ? I  mıyor mu . . . 
Alemlere Rahmet olarak yeryüzüne gönderi len Allah'ın bu 

sevgil i  Elçisi, sizin bizim gibi sıradan bir insan mıydı sanıyor
dunuz?! . Sözünü ettiğim şey, bu Yüce Elçi'nin biyolojik yapı
sı değil; O'nun o eşsiz ruhundan söz ediyorum. 

Bu emsalsiz Ruh, ta baştan tasarlanmış İlahi bir evrimin so
nucu değil de nedir? 

"Dinin tamamlanışı"383 nın bu "seçilmiş" ruha nasip olma
sı bir rastlantı mıdır? ! .  

İlk kez İslam bilginleri tarafından ortaya ablan; ama ancak 10 
asır sonra Darwin tarafından Dünya'ya duyurulan "Evrim Teo
risi" kısmen doğru bir teoridir ve bu güdük hali ile evrimini ta
mamlamışbr, artık terk edilmelidir; bundan sonrasında, Kuran' ın 
yol göstericiliğinde "Evrim Kanunu" devreye girmektedir. 

382 lnşikak, 1 9  
383 Maide, 3 
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Kuran verilerinden hareket edildiğinde, " teori" hafif bir ni
teleme olarak kalmakta; Allah'ın Kitabı'na inananlar için evrim 
artık bir "Kanun" halini almaktadır. 

"Evrim Kanunu" Allah'ın yolu ve yasasıdır. 
İsra Suresi'nin 41 . ayeti'nde bildirildiği gibi; gerçek, insan

ların düşünüp anlayabilmeleri için Kuran' da türlü biçimlerde 
i fade edilmektedir, ama bu, insanların sadece kaçışlarını artır
maktadır . . .  

Benim yapmaya çalıştığım şey, bu gerçeği size bir kez daha 
hatırlatarak seçim yapmanıza imkan sağlamak; kaçıp kaçma
mak size kalmış. 

Benim dinim bana, sizin dininiz size! . .  384 
Evrim teorisi size; "Evrim Kanunu" bana ! . .  
Ne mutlu Allah'ın Kitabı' na  inananlara ! . .  
Onlara selam olsun! . .  

384 Kafirun, 6 
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MAYMUN 

Kutsal Kitaplara Göre Evrim 
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İçinde yaşadığımız şu yüzyılda, "evrim· 
sözcüğünü ağzına alanlara hemen 
saldıracak kadar Kuran' dan uzak oluş 
kesinlikle lslami bir tavır olamaz. 
Kitabın ilerleyen bölümlerinde, 
"meleklerin insana ne zaman secde 
ettikJeri"nin aynntısını gördüğünüzde, 
bana hak vereceğinizden eminim. 
Bilimin doruk noktasına ulaştığı bu 
çağda, şu andan itibaren 1'Evrim Teorist 
diye anılah kısmen doğru anlayışın 
karşısına, ''Evrim Kanunu" ile çıkıyorum. 
11Evrlm Teorisi" nitelemesini tarihin 
onurlu sayfalarına emanet ediyor, 
bu "Yaratılış gerçeği"nln aslında bir 
"Kanun• olduğunu, Yaratıa'nın Kanunu 
olduğunu tüm dünyaya ilan ediyorum. 
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